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 Nyt fra byggepladsen 

SKOLELEDEREN SKRIVER…  

Lise Bangsgaard, afdelingsleder for indskoling og SFO  
på Hedehusene Skole, er desværre sygemeldt for tiden.  
I mellemtiden kan I kontakte Christoffer Cold-Ravnkilde, 
afdelingsleder på Hedehusene Skole, omkring indskoling  
og Ulrik Frimann Ljungberg, konstitueret SFO-leder, omkring SFO. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at corona stadig fylder en stor del af 
vores hverdag på Charlotteskolen og Hedehusene Skole. Her tænker 
jeg ikke på de enkelte smittetilfælde, der har været på skolerne, fordi 
de få episoder har både elever, medarbejdere og forældre løst virkelig 
godt, når nu det var. Og stor tak for det til alle. 

Jeg tænker på vores fælles ansvar i forhold til at overholde  
myndighedernes retningslinjer og den administrative opgave, der  
følger med, i forhold til at holde alle opdaterede med seneste nyt,  
svare på spørgsmål og hele tiden udfordre den her ”corona-træthed”, 
som jeg tror alle har oplevet på et tidspunkt. Det er nemlig yderst  
vigtigt, at vi fortsat tager opgaven alvorligt og lever op til  
myndighedernes retningslinjer. Især nu hvor vi er på vej ind i den 
”almindelige” influenza-tid. Heldigvis virker de samme tiltag dog på det. 

Selvom det giver udfordringer i hverdagen er det nemlig ligeså vigtigt, 
at vi ikke sætter alt på pause og bare aflyser alt, fordi det lige er det  
nemmeste. Vi skal forsat tilbyde en sjov og lærerig skoledag, hvor vi 
arbejder ud fra de milepæle, vi har sat os, herunder projektbaseret 
undervisning. Særligt set i perspektivet af Fremtidens Skole og den 
kommende indflytning i Læringshuset, som ikke er ramt af corona. 

Derfor er der stadig gang i en masse spændende undervisning på  
skolerne, og vi er i gang med at indrette et nyt makerspace med  
laserskærer, 3D-printer, folieskærer med mere til projekterne på  

Charlotteskolen. For øvrigt er kantinen på skolerne åbent igen i 12-
pausen med baggrund i en række tiltag, som kan du læse her. 

September 

Moderne læringsrum 

Nyhedsbrev  

OM CORONA 

Vi opfordrer fortsat til, at alle holder sig løbende orienteret omkring 
coronavirus og de seneste nyheder og anvisninger fra de danske  
myndigheder. Du kan søge information flere steder alt efter, hvad det 
drejer sig om. Du bør i den forbindelse overveje følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolerne følger fortsat alle myndighedernes retningslinjer, herunder 
krav til håndvask, host eller nys i ærme, undgå håndtryk og begræns 
fysisk kontakt, rengøring og afstand.  

Derudover er der nogle lokale retningslinjer på skolerne i forhold til 
brug af ind– og udgangsdøre, undgå gennemgang, undgå brug af  
andre lokaler end klasselokalet og skemalagte faglokaler, afholdelse af 
pauser, udluftning, SFO, kantine, undgå offentlig transport når muligt,  
aflysning af sociale arrangementer med mere.  

Skolerne har blandt andet aflyst skolefoto og motionsdagen. Klasserne 
kan dog individuelt vælge at løbe en tur eller lignende. Det bliver bare 
ikke en stor fælles motionsdag på tværs af klasser og årgange. 

Der kan komme nye retningslinjer og flere aflysninger i skoleåret. 

Skolerelateret  

spørgsmål til  

Undervisningsministeriet 

 

Specifikt 

spørgsmål 

til din skole 

Lægefagligt 

spørgsmål 

til din læge 

Generelt  

spørgsmål til 

Sundhedsstyrelsen 

Kontakt skolen  Ring til lægen     Søg på SST.dk     Søg på UVM.dk  

Hvilken type spørgsmål er det? 

? 

 

Har dit barn symptomer, der kan  
være COVID-19, eller er der  

smitte på barnets skole?  

Så læs mere her! 

Se også 

https://www.xn--lringshuset-98a.dk/
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/
https://www.linkedin.com/company/laeringshus-naerheden/
https://www.youtube.com/channel/UCACz1BRFfn13hj8KdgdTvEA
https://www.sebrochure.dk/Laeringshus_Naerheden/WebView/
https://www.fremtidensskole.htk.dk/
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/821282231973894
https://charlotte-skolen.aula.dk/sites/charlotte-skolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/S%C3%A5dan_handler_du_i_kantinen.pdf
https://www.læringshuset.dk/
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/821282231973894
https://www.læringshuset.dk/
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Information-til-for%C3%A6ldre/Informationsmateriale-til-foraeldre-om-boern-med-symptomer-der-kan-vaere-COVID19-eller-som-har-hjems.ashx?la=da&hash=6741DEA0A705106D4511506612CF6F56E868431D
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 Nyt fra lokalområdet 

Fødevareminister…  

MOGENS JENSEN BESØGTE LÆRINGSHUSET 

Eleverne på 6. årgang viste vejen i kampen mod madspild på  

Danmarks første nationale madspildsdag den 29. sep. - den som FN 

kalder International Day of Awareness of Food Loss and Waste. 

Fødevareminister Mogens Jensen kiggede forbi, da eleverne  

præsenterede deres teknologiske og naturfagsbaserede løsninger hos 

Science - Københavns Universitet på Frederiksberg (billede-link).  

Støttet af et passioneret hold af lærere og fagmentorer fra Coding  

Pirates, GS1 og Aminic har de vist at mikro computere,  

blokprogrammering, sensorer, 3D-printning ikke bare er for eksperter. 

Og at en teknologi- baseret indsats kan lede til nye Smart Home  

løsninger, der kan hjælpe familierne med at få madspildet under  

kontrol (artikel-link). 

 

Elever har indrettet…  

ESCAPE ROOMS PÅ CHARLOTTESKOLEN 

7. årgang på Charlotteskolen har indrettet Escape rooms på skolen og 

den 4. sep. fik de besøg af Lise Lotte og Peter fra Autens samt en 

gruppe fra skolens kontor (billede-link).  

De prøvede kræfter med elevernes Escape rooms, som de har  

indrettet i to lokaler efter alle spillets regler. Hjernerne blev sat på 

prøve, men alle slap ud af rumene igen og Lise Lotte og Peter kom ud 

i en ny rekordtid.  

Autens er et konsulenthus, som samarbejder med skolerne om  

udviklingen af Fremtidens Skole. 

 

Charlotteskolen deltager i…  

DR-KONKURRENCEN ULTRA:BIT LIVE 

Ulvekop, Uglesvin, Ulvefalk. Sådan lyder navnene på nogle af de  

superdyr, som 5.A på Charlotteskolen lavede med Micro:bit i natur/

teknologi den 9. sep. (billede-link).  

Eleverne vælger egenskaberne fra to dyr, hvorefter de kombinerer 

deres fysiske figurer med elektronik og koder. På den måde arbejder 

de med udtryk, bevægelse, sanser og kommunikation. Det hele er en 

del af DR-konkurrencen ultra:bit LIVE. 

 

Sådan er Fremtidens Skole…  

MEDARBEJDERNE GÅR OGSÅ I SKOLE 

Det er ikke kun eleverne, der går i skole - medarbejderne lærer også 

nyt hele tiden i Fremtidens Skole.  

Den 23. sep. stod den på EdCamp på Charlotteskolen og Hedehusene 

Skole. På Charlotteskolen var to af afdelingerne samlet for at arbejde 

med LEGO WeDo, mens to andre havde om Teams. Samtidig var Peter 

fra eduard.dk i fuld gang med at pakke Charlotteskolens nye  

Makerspace ud, hvor der også skulle være en workshop (billede-link).  

Når medarbejdere går i skole, efter eleverne er gået hjem, handler det 

om at få et fælles sprog og et sted at samle erfaringerne fra de  

innovative autentiske læringsforløb, som løbende bliver udviklet. Det 

er også her vejledere, facilitatorer og ledere kan arbejde med   

afklaring af begreber, didaktiske metoder og hvordan  

teamsamarbejdet kan videreudvikle den lærende praksis. 
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Læs også de…  

KORTE NYHEDER 

 

- 1. KLASSE HAR GENNEMFØRT IT-KURSUS 

1. årgang på Hedehusene Skole har gennemført deres IT-kursus med 

forløb omkring Word, Excel, PowerPoint, regler, stop-motion-film og 

Bee-Boot. Den 18. sep. modtog de et flot diplom som bevis på det. 

Før det slog 1.B rekorden i at fjerne deres borde- og stoleopsætning i 

midten af klasselokalet, så gulvet blev ryddet. Tiden var 45 sek. 

(billede-link). 

 

- NATURFAG I 7. KLASSE 

7. årgang på Charlotteskolen er delt i mindre hold i naturfagene, som 

er lagt på en dag, så de får længere og mere intensive forløb. Den 15. 

sep. arbejdede eleverne på et af holdende med spænding- og  

strømstyrkemodellering på deres computer i fysik/kemi. Samtidig  

dissekerede et andet hold svineøjer for at kigge nærmere på øjets  

opbygning i biologi. Og i geografi havde de om Jordens  

lithosfæreplader, der flyder rundt mellem hinanden på den bløde 

asthenosfære (billede-link). 

 

- 3. KLASSE BYGGER GLASKUGLEBANER 

3.X på Charlotteskolen lavede glaskuglebaner i håndværk & design 

den 10. sep. Eleverne var i kantinen, hvor de ud fra deres skitse  

byggede forløb, der holdt kuglen længst tid igang, før den kom ud 

(billede-link). 

 

- ÆG PÅ MENUEN I MADKUNDSKAB I 7. KLASSE 

Æg og koagulering, marengs, spejlæg, røræg ... 7.B på  

Charlotteskolen lavede mad med æg i madkundskab den 9. sep. Æg 

er en fast del af kosten verden over. De er rige på protein og  

uvurderlige i bagning. Og så kan de tilberedes på de mest fantastiske 

og fantasifulde måder (billede-link). 

 

- VERDEN SYNGER I 2.-6. KLASSE 

2.B på Hedehusene Skole havde besøg af Fatma Zidan og Lars Bo  

Kujahn fra Verden Synger i musik den 2. sep. (billede-link). De er en 

del af et nyt musikprojekt på skolen med eleverne fra 2.-6. klasse. 

Formålet er at udbrede alle børns kendskab til sange fra mange  

forskellige lande, at øge forståelsen for andre landes kulturer og at 

bruge musik og sang som motor for samarbejde og fællesskab. Du 

kan læse mere på verdensynger.dk 

 

- KLASSENS TIME I 1. KLASSE 

1. klasse på Charlotteskolen havde klassens time den 1. sep., som 

handlede om klassens trivsel. Eleverne var samlet i en cirkel til en tjek

-ind-øvelse, hvor de på skift sagde, hvordan de havde det set ud fra 

en farveskala. Bagefter legede de byen sover. Efter klassens time gik 

de igang med opgaverne i matematik, før det var tid til madpakker og 

12-pause (billede-link). 

 

Kontakt | Kl. 7.45-15.15 | Charlotteskolen Charlotteskolen@htk.dk 43352340 | Hedehusene Skole Hedehuseneskole@htk.dk 43352140 

Hej Charlotteskolen og Hedehusene Skole! Vi ses i Læringshuset i 2021 :) 
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