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Ny lektionslængde giver nye ringetider
v./ Elisabeth Tang, Mette Elmerdahl og Gudrun Hammer
De sidste to skoleår – i den tid, vi har arbejdet med den nye skolereform har vi arbejdet i lektionslængder på 40 minutter, der lå i moduler á to
lektioner. Det viste sig især sidste år at være vanskeligt at planlægge med
dobbeltmoduler. Det betød, at eleverne ofte skiftede fag og lærer midt i et
modul.
1. lektion
Pause
2. lektion
Pause
3. lektion
Pause
4. lektion
Pause
5. lektion
Pause
6. lektion
7. lektion

07.45 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 11.20
11.20 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 13.40
13.40 – 13.45
13.45 – 14.45
14.45 – 15.45

De mange skift i fag og lærerbesætning har
været drøftet i skolebestyrelsen og blandt
det pædagogiske personale. I løbet af
skoleåret blev den ideelle lektionslængde
sat på dagsordenen.
Vi enedes (ligesom flere andre skoler i
Sønderborg) på 60 minutter. Eleverne får
derved lidt mere fagfaglig undervisning i
løbet af ugen end de har haft de to tidligere
år, samtidig med at vi bevarer frikvartererne i en længde, der betyder, at man
også kan fordybe sig i leg og sociale
aktiviteter med kammeraterne.

Vi har prioriteret, at frikvartererne er længst, så længe de yngste børn
modtager undervisning. Vi har fastholdt en forholdsvis lang middagspause,
hvor de ældste elever stadig kan benytte hallens faciliteter.
Vi starter stadig alle sammen undervisning kl. 7:45.
0. - 3. årgang slutter undervisningen kl. 13:45 hver dag.
4. - 6. årgang slutter kl. 13:45 tirsdag og fredag og kl. 14.45 mandag,
onsdag og torsdag.
7. - 9. årgang slutter kl. 13:45 tirsdag, kl. 14:45 mandag, torsdag og fredag,
samt onsdag kl. 15:45.
Der kører en skolebus fra skolen kl. 13:52 og igen kl. 14:50 (dog ikke
tirsdag).
Fra efterårsferien går der også en bus fra skolen onsdag kl. 15:45. Denne bus
vil få en særlig rute, der tilgodeser de ældste elever. Indtil efterårsferien kan
eleverne benytte sig af rute 225 og 224 med afgang fra Stavensbølgade.
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Fjerde lektion er på 30 minutter. Her ligger et ”bånd”, hvor de yngste elever
har Leg og læring, de ældre har Faglig fordybelse. Klassernes trivselstime
ligger også her. Når vi har skemalagt dette bånd, betyder det også, at vi kan
samle de elever, der er tilknyttet de forskellige ”elevkorps”, vi har etableret
på Augustenborg Skole fx skolepatruljen, elevmæglerne eller legepatruljen.
Lærernes efter- og videreuddannelse
Ligesom sidste skoleår vil der i det kommende skoleår være en del lærere,
der er på uddannelse i en kortere eller længere periode. Vi vil lige som
sidste år gøre, hvad vi kan for at vikardække så hensigtsmæssigt som
overhovedet muligt.
Vi er klar over, at der altid vil være ulemper forbundet med, at klassens
faste lærer er væk en periode, men vi håber på forståelse fra elever og
forældre i situationen. Formålet med fraværet er, at vi samlet set – på den
lange bane - bliver klogere – ikke mindst eleverne.
Multibane
Så blev den nye multibane endelig færdig, og det er en stor glæde at se,
hvor flittigt den bliver brugt både i skoletiden og fritiden. Vi har fået lige
nøjagtig den multibane, som vi ønskede os.
MIF har bidraget med 1/5 af beløbet til banen og Danfoss har givet et
bidrag, resten af beløbet har elevrådet og skolen stået for.
Vi har pt nogle udfordringer med et ujævnt underlag på multibanen, disse
udfordringer vil blive udbedret af leverandøren i løbet af august måned. Vi
håber, at alle i Augustenborg vil være med til at passe godt på multibanen,
så den de næste mange år kan blive et naturligt samlingssted for byens børn
og unge.
Inklusionsindsats
Augustenborg Skole har sammen med Gråsten Skole, Kløverskolen og
Sønderskov-Skolen fået bevilget kr.1.150.000,- af Undervisningsministeriet
til et inklusionsprojekt i skoleåret 2016/2017. Projektet kommer til at foregå
på kommende 4. årgang.
Lærere fra Kløverskolen (der er Sønderborg Kommunes specialskole) vil
blive frikøbt til at deltage i projektet på de tre folkeskoler en del timer om
ugen, dette bl.a. for at bidrage med deres store viden om børn med særlige
behov.
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Inklusionsprojektet tager udgangspunkt i begrebet ”Co-teaching”, hvilket
bl.a. går ud på, at to lærere planlægger, gennemfører og evaluerer
undervisningen sammen.
På Augustenborg Skole vil det på skift være en dansk- eller matematiklærer
fra de to kommende 4. klasser, der sammen med læreren fra Kløverskolen
planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen.
To lærere fra skolens ressourceteam vil sammen med viceskoleleder Mette
Elmerdahl følge projektet tæt, det samme vil skolelederen fra Kløverskolen,
supervisor Claes Solborg og Undervisningsministeriets Læringskonsulenter.
De lærere, der er en del af projektet, har den 21. juni været på kursus i Coteaching.
Ved forældremødet efter sommerferien vil forældrene i kommende 4.
årgang få mere at vide om projektet.
Ny-Cirkus:
I den første uge af skoleåret 2016/2017 får Augustenborg Skole igen besøg
af Ny-Cirkus. Ny-Cirkus er en kunstart og en bevægelsesform, der
kombinerer fysisk, kreativ og social læring.
De professionelle artister vil igen i år gøre, hvad de kan for at give eleverne
i de tre nye 7. klasser og deres lærere en så god start på skoleåret som
overhovedet muligt.
Erasmus+
Augustenborg Skole tager i skoleåret 2016/2017 hul på år to som en del af
det EU-finansierede projekt Erasmus+. Projektet er en del af linjefaget
”Sprog og kultur”.
I indeværende skoleår har nogle elever bl.a. været på studieture til Tyskland
og Rumænien. Eleverne har på disse ture boet hos værtsfamilier i de
pågældende lande og talesproget har været engelsk eller tysk.
I foråret 2017 er det blevet Augustenborg Skoles tur til at være vært for
sådan en studietur. Vi får i den forbindelse brug for at finde ca. 25
værtsfamilier, der hver vil kunne have en elev fra et andet land boende i en
uge.
I løbet af august måned vil vi sende en besked ud med yderligere
oplysninger. Vi håber, at mange af jer har lyst til at byde ind på en
studiegæst.

5

Bindestregen – Augustenborg Skole

Håndværk og Design – et nyt fag
Fjerde og femte årgang får fra i år et nyt fag på skemaet. Det er den sidste
indfasning af skolereformen, der bliver gennemført nu. I målet for faget står
der bl.a.: ”Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og
sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at
designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og
kommunikativ værdi.” Det er ambitiøse mål for faget, og derfor har vi
sørget for at underviserne har været eller kommer på kursus i det nye fag,
der bærer traditioner med sig fra håndarbejde og sløjd. Årgangene er
planlagt med parallellagte timer, så lærere og elever kan drage nytte af
kompetencer og faglokaler på tværs. På skemaet står der HDS, når eleverne
skal have Håndværk og design.
Sidste skoledag
Fredag d. 24. juni er sidste skoledag.
Børnene skal møde kl. 07.45 og får fri kl. 12.05
Program:

07.45 – 11.30: Klasselærertid
11.30 – 12.00: Fællessamling i gymnastiksalen

Skolebussen kører efter endt skolegang og Skolefritidsordningen og
Hertugklubben er naturligvis klar til at tage imod børnene.
Tilbage er kun at ønske alle en rigtig god, velfortjent sommerferie
og sige tak for skoleåret 2015/2016.
Børnene skal starte igen 1. skoledag
Mandag d. 8. august kl. 7.45 - 12.00
Børnehaveklasserne møder kl. 9.00- 11.00
Hvornår må man dele et billede af et andet menneske?
v./ Hans Ejner Jensen, redaktør af Bindestregen
Mange unge tager billeder af hinanden i sjove og
skøre situationer og lægger det efterfølgende ud på
nettet. Det er ikke altid, at man er glad for at være
udstillet for alle og enhver.
Lovgivningen siger meget tydeligt om deling af
billeder:
Det må man kun, når man viser dem billedet og spørger,
”Må jeg dele det her billede af dig?”, og vedkommende svarer:
”Ja, det må du gerne!” Den, der tier, samtykker ikke.
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Kor dag
v./ Inger Tybjerg Meier, klasselærer, 3.a
Bund Deutscher Nordschleswiger og Det Sønderjyske Sangcenter,
Sønderborg inviterede udvalgte børn til en børnekordag i Tinglev fredag d.
27. maj. Dagen sluttede af med en lille koncert kl. 16.15, hvor forældre var
velkomne.

Nikolaj, Jeppe, Lauge Laura og Lykke fra 3.årgang skriver:
Vi kørte ud til kordag i en privat-bus. Vi kørte i 1½ time. Så opvarmede vi
vores stemmer. Vi sang på engelsk, dansk, tysk, afrikansk og spansk. Vi
sang med hænderne. Det var svært. Vi fik tre pauser. I pauserne måtte vi
spise frugt og grøntsager og brød med chokolade.
Til mad fik vi pasta, salat, og kødsovs. Så fik vi en pause på 30 minutter. Vi
spillede fodbold sammen med de andre drenge. Vi skulle synge en koncert
for vores forældre og søskende klokken 16:15. Vi var lidt nervøse. Vi skulle
synge 5 sange. Det gik godt. Koncerten sluttede klokken 16:35. Det var en
god dag. Vi lærte en masse nye mennesker at kende, og Lykke og Laura fik
hver en ny ven.
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Turen til Dybbøl Banke
v./ Cecilie G. Strüssmann, 5.b
Alle os på 5 årgang var mandag
d. 20/6 på Dybbøl Banke
Museum.
Vi startede dagen helt normalt i
klassen, og gik derefter ned til
bussen.
Vi tog bussen til Sønderborg
Station, hvor vi skulle gå til
Dybbøl Banke.
På vejen der op kiggede vi på
skanser.
Da vi ankom mødte vi en mand som skulle vise os rundt. Vi havde små 5
minutter til at tisse osv. Vi blev vist ind i en lille mini biograf hvor vi fik
fortalt en masse spændende ting om skanserne, prøjserne og opbygningen af
slaget. Der efter gik vi udenfor, hvor vi fik smidt vores ting, så blev vi vist
ind i et lukket hus. Hvor vi fik fortalt om prøjsernes bagladte gevær og
danskernes forladte gevær, og om soldaternes tasker og redskaber, ulemper
og fordele.
Vi gik udenfor og blev
delt ud i nogle grupper.
Min gruppe startede ved
pandekagerne.
Vi skulle lave dem med
deres gamle opskrift på
jernpander, så det var
meget varmt, så vi skulle
have handsker på for ikke
at brænde os.
Og derefter skulle vi hen til smeden, hvor vi skulle støbe vores egen patron.
Og så skulle vi hen til skriverstuen, der skulle vi skrive et brev med blæk.
Og til sidst skulle vi telegrafere med hinanden med hjælp af morsekode. Og
så mødtes vi ved guiden, hvor vi skulle ind og se en lille film om slaget. Så
lavede vi nogle aktiviteter, hvor vi skulle lege soldater, og høre breve fra
den gang, på godt gammelt dansk. Så tog vi bussen hjem til Augustenborg.
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Kæledyr
v./Karin Pilgaard Jørgensen, klasselærer, 2.a
I 2.a og 2.b har vi haft kæledyrsemne.
Først undersøgte vi en masse om
kæledyr. Så har vi lavet bøger og
plakater om dyrene og fortalt hinanden
om, hvad vi har fundet ud af.
Undervejs blev vi utroligt seje til at
finde billeder, sætte dem ind og skrive
ud. Vi blev også rigtig gode til at finde
oplysninger, så vi kunne få skrevet en
masse.
Til sidst havde vi så den længe ventede
kæledyrsdag, hvor vi kunne medbringe
vores kæledyr. Det var fantastisk
hyggeligt og vi nød at være sammen
med alle dyrene.
Dyrene hyggede sig også rigtig meget
med hinanden. Vi kunne særligt se det
på "hundedagplejen", hvor hundene
snusede interesseret rundt.
Vi havde både
besøg af hunde,
marsvin, kaniner,
heste, hamster,
en kat og en lille
kalv. Vi havde
også besøg af
andre klasser.
Alle var enige om
at det var en rigtig
dejlig dag.
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Augustenborg Skole
Kettingvej 1, 6440 Augustenborg
Tlf. 88 72 43 55
Skolens hjemmesideadresse:
http://www.augustenborgskole.dk/
Skolens e-mail adresse:
augustenborgskole@sonderborg.dk
Skolens kontor er åbent:
Mandag til torsdag kl. 7.45 – 15.00
Fredag kl. 7.45 – 14.00

Ferieplan for skoleåret 2016/17 for Augustenborg Skole
Ferie/fridage

Fra

Til

Sommerferie

Lørdag d. 25. juni

Søndag d. 7. august

Efterårsferie

Lørdag d. 15. oktober

Søndag d. 23. oktober

Juleferie

Onsdag d. 21. december

Tirsdag d. 3. januar

Vinterferie

Lørdag d. 11. februar

Søndag d. 19. februar

Påskeferie

Lørdag d. 8. april

Mandag d. 17. april

St. Bededag

Fredag d. 12. maj

Søndag d. 14. maj

Kristi Himmelfart

Torsdag d. 25. maj

Søndag d. 28. maj

Pinseferie

Lørdag d. 3. juni

Mandag d, 5. juni

- De nævnte dage inklusive -
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