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Nyhedsbrev til elever og forældre omkring Space-projektet
September 2010
Vi håber, at alle har haft en god sommerferie og er klar til et nyt skoleår. Vejret har vi i hvert fald
ikke kunnet klage over. Som elev på en ”Space-skole” kommer du til at opleve en række
forandringer i dette skoleår frem til næste sommerferie.
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Den 14. september starter Kickstarteruddannelsen. Det er en uddannelse af tre dages varighed,
hvor et antal lærere på skolen skal uddannes til at være Kickstartere. En Kickstarter er en lærer,
som i frikvartererne igangsætter forskellige spil og aktiviteter især for de ældste elever.
Den 22. september bliver elever fra skolen uddannet til at være Legepatrulje. Medlemmerne af
Legepatruljen sætter gang i aktiviteter for de mindste elever i frikvartererne.
Skolen udarbejder en bevægelsespolitik, hvilket blandt andet indebærer, at eleverne skal være
ude i det store frikvarter, da man bevæger sig mere, når man er udendørs.
I sommerferien var Lokale- og Anlægsfonden sammen med et arkitektfirma ude og se på skolerne med det formål at designe et playspot, der passer til netop din skole. Lige nu tegnes der på
playspotet, og skolens ledelse medvirker i workshops den kommende tid. Vi håber, at vi i starten af det nye år har tegninger og finansiering på plads, så byggeriet kan stå færdigt i slutningen
af foråret 2011.
Vi har ansøgt Vejdirektoratet om midler til cykelfremmende initiativer på skolen, og I hører
nærmere, så snart vi får svar.
TrygFonden har givet os midler, så vi kan gøre skolegården mere spændende.
I skolens nærområde arbejdes der på at få etableret ”teen-fitness”, som er et tilbud om
holdbaserede aktiviteter. Tilbuddet kan tiltale unge, som måske ikke i forvejen er optaget af
fodbold, håndbold eller andre traditionelle idrætsgrene.
Det meste af undervisningen i uge 41 kommer til at handle om fysisk aktivitet, både teoretisk og
praktisk. Du kan godt glæde dig!

Vi vil gerne takke for alles opbakning i sidste skoleår, og vi håber på fortsat opbakning og interesse
i dette skoleår. Hvis du vil vide mere om Space-projektet, se fotos fra de fysiske test eller læse hvad
pressen skriver om projektet, kan du se mere på http://dialog-net.dk/wm268503 (se venstre spalte
for undermenuer).
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