Her er så efterårsudgaven af INFO-Billums, som vi starter med at kigge lidt fremad.
I uge 44 har vi emneuge for 0. til 8. klasse om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling
mens 9. klasse har danskfaglig uge, og 10. er i praktik.
Der er undervisning fra kl. 9 til 13.30 hver dag
De elever, der har brug for det, kan komme om morgenen, som de plejer, og vi holder tilsyn med dem, men der er
hverken egentlig undervisning eller fleks, så hvis man møder inden 9, skal man være indstillet på at hygge sig stille og
roligt i sin klasse. I den uge har SFO åbent fra kl. 13.30.
Fra kl. 9 går det løs i de forskellige trin
Indskolingen arbejder i deres egne klasselokaler med fokus på genbrug af skrald i fire værksteder.

4-5K lægger ud med en udflugt til Nordhavn mandag, hvor de oplever en bydel med indtænkt bæredygtighed og
tirsdag til torsdag arbejder de på skift i 3 værksteder, som bl.a. byder på film, foto og smagsprøver, Mind-craftbygninger med indtænkt bæredygtighed og gør-det-selv-opfinder-figurer med bæredygtighed.
6K arbejder ugen igennem med bæredygtig arkitektur og innovation.

7+8K starter med fælles oplæg i salen og kommer derefter på løb i området med poster med opgaver om emnet. De
øvrige dage arbejder klasserne i tre hold, der på skift besøger den lokale genbrugsstation på Firskovvej (Det hold skal
møde kl. 8.30 og ikke kl. 9) med fokus på genanvendelse, Dansk Arkitektur med fokus på bæredygtige byer eller
arbejde på skolen med formidling af verdensmålene – enten i form af film eller billeder/malerier.

For alle klasser gælder det om at have praktisk tøj på, der gerne må blive snavset.
Torsdag den 2. november fra kl. 16 til 19 er forældre og andre interesserede velkomne til at komme og opleve, hvad
klasserne har fået ud af ugen, og man er velkommen til at tage gæster med. Vi glæder os til at se jer!

Samme dag har vi Åben Skole – også fra 16 til 19 – hvor alle, der gerne vil se og høre, hvad vores skole kan
byde på, er velkomne. Til det formål gentager vi tidligere års succes med guider blandt elever og forældre til at vise
rundt og fortælle.

Vi viser også eksempler på ugeplaner, feedbacksedler, elevevaluering af undervisningen og andre tilfredshedsundersøgelser, som alle er en del af vores skole og noget, som vi gør anderledes end så mange andre skoler.

I uge 45 er der terminsprøver for 9. og 10. klasse
Prøverne er sat ind i aktivitetskalenderen her intra; men for en sikkerheds skyld kommer de også her:
Mandag 6. november
8.30-12.00
9K Dansk skriftlig fremstilling i salen
8.30-13.30
10K Naturvidenskabelig dag
Tirsdag 7.

8.30-9.30
9.30-12.30
8.30-12.30

9K Matematik uden hjælpemidler i salen
9K Matematik med hjælpemidler i salen
10K Matematik i salen

Onsdag 8.

8.30-9.30
9.30-10.00
8.30-11.30
10.30-13.30

9K Retskrivning i salen
9K Læsning i salen
10K Engelsk i 9Ks lokale
9K Engelsk i salen

Torsdag 9.

8.30-11.30
8.30-11.30
8.30-11.30

9K Tysk i salen
9K Fransk i 9Ks lokale
10K Tysk i 9Ks lokale

FRE 10.

8.30-13.30
8.30-12.30

9K Naturvidenskabelig dag
10K Dansk i salen

I skal huske at have computer, skrivegrej og de tilladte hjælpemidler med. Det samme gælder lidt mad og drikke, så I
ikke går sukkerkold.
Prøverne foregår efter de rigtige regler, og jeg minder om, at I
 skal møde senest 15 min. før prøven starter
 skal sidde på den plads, hvor jeres navn står
 ikke må kommunikere med nogen andre, så længe prøvetiden varer – hverken med ord, tegn og fagter eller
elektronisk
 gerne må høre musik på jeres computer, men ikke på mobil/iPhone, som skal slukkes og afleveres, når I
kommer
 skal aflevere besvarelsen skriftligt, og efter afleveringen skal den slettes helt fra computeren
 ikke må tage en kopi af besvarelsen med ud fra lokalet
 skal blive siddende på jeres plads efter afleveringen, indtil vagten giver jer lov til at gå.
Reglerne skal overholdes. Bliver de ikke det, er det snyd, og snyd medfører bortvisning fra prøven, og det er ikke
sjovt for nogen.
God arbejdslyst og held og lykke med det.

Skole-hjemsamtalerne er begyndt,
og indbydelse og tilmelding kommer fra klasselæreren.
I 0-8. klasse deltager dansk/klasse- og matematiklæreren, som har besked med fra faglærerne, hvis der er noget at
bemærke om vedkommendes fag. Ellers gælder princippet om, at ”intet nyt er godt nyt”. I 9-10K deltager alle
klassens faglærere.
I 0-2K er børnene ikke med til samtalerne, hvorimod vi forventer, at eleverne fra 3. kls. og opefter er med.
Til anden runde skolehjemsamtaler, som ligger i foråret, deltager desuden de faglærere, der har klassen i mindst 3
lektioner om ugen.
Som udgangspunkt afsættes ca. 10 min pr. elev pr. lærer, så det kan i særlige tilfælde blive nødvendigt at aftale et
nyt møde. Jeg opfordrer kraftigt til, at man gør sit bedste for at holde tidsplanen.

Og så ser vi lidt tilbage…

… og får straks øje på LEGEPATRULJEN ( her repræsenteret af Emil fra 7. Rasmus fra 5. klasse), som til vores
store glæde fungerer rigtig godt.
Det er vildt godt, at I, der står for Legepatruljen, har overskud til at gøre det, og så er vi glade for, at så mange af jer
andre har valgt at tage imod det gode tilbud og også, at I er rigtig gode til at gøre, hvad Legepatruljen siger.
Dejlig start! Bliv endelig ved med det.

Skolernes motionsdag blev holdt før efterårsferien.
Det var en herlig dag, som Elevrådet stod for. Den store vinder af holdkonkurrencen kan I se på billedet til venstre.

Billedet til højre er i virkeligheden et stykke skolehistorie.
Det viser nemlig 10. klasse, der vandt det tætte opløb om at blive ”Høstens Miljøklasse” med 36 stjerner, skarpt
forfulgt af 1K med 35, 2 og 0K med hver 34 3K med 31 stjerner. I al den tid vi har kåret miljøklasser er det første gang
en tiendeklasse vinder. Sejt!

Brugerundersøgelsen om forældremøderne
Der er 59 forældre, som har besvaret spørgeskemaet om forældremøderne. Resultatet ligger nu i Intra. I den udgave
har vi ikke taget de personlige kommentarer med. Der var ikke særlig mange, men der kom forslag om
 bedre information om klassekassen
 deltagelse af flere faglærere
 afkortning af faglærerrunden, da det meste fremgår af årsplanerne
 sikre bedre ”overdragelsesforretning” ved lærerskift.
Og så var der nogle, der glædede sig over at være kommet til et sted, hvor ens barn kommer glad hjem fra skole og
hvor man oplever energiske og engagerede lærere og skoleledelse.

Det samlede indtryk kan I se her:
Hvad er din samlede vurdering af forældremødet?
•

Meget godt

23 svar

39%

•

Godt

34 svar

58%

•

Middel

2 svar

3%

•

Mindre godt

0 svar

0%

•

Dårligt

0 svar

0%

Tak til alle, som har bidraget.

Vi slutter af med lidt blandede bolsjer
Det går fremad i kælderen, selvom onde tunger måske vil sige, at det mere ser ud til at gå baglæns.
Set fra venstre viser billederne det hidtidige læse/stillerum og drengetoiletterne, der bliver slået sammen til et nyt
omklædnings- og baderum og længst til højre er det fysiklokalet, hvor det gamle betongulv er ved at tørre op.
Med lidt god vilje kan man se et spejl på billedet til venstre og en dør. I den ende bliver der igen et lille læse/stillerum, som kan bruges af elever, der har brug for det.

Hvis alt går efter planerne, skulle det hele være klar til jul, så det bliver en dejlig julegave til os alle sammen.
Også denne gang er der et par hyggelige billeder.

Så skal der øves lanciers til 7-10. kls.’ skolefest 2/11

Værs’go’! Så er der serveret til 4Ks madkundskab

Andre ting til kalenderen:
I uge 45 tager jeg opfølgningssamtaler vedr. feedbacksedlerne fra før ferien.
Mandag 13. november er der skolebestyrelsesmøde.
Torsdag den 30. november holder vi juleklippedag
Den arrangeres af Elevrådet, ligesom den vellykkede motionsdag før efterårsferien. Alle skal møde og får fri, som der
står på deres skema, og der bliver et par timer, hvor man arbejder på tværs af klasserne. Resten af dagen er
klasselærer/fagdag.
Nærmere info følger.
Fredag 1. december er der klasselærerdag for 0-2K og skøjtedag for 3-10K. Besked om mødetid m.m. følger på
ugeplanen.
8-10Ks første UPV (Uddannelsespararhedsvurdering) skal være klar.
INFO-Billums’ juleudgave udkommer
Kender du nogen, der tidligere har gået
på Billums?
Så må du meget gerne fortælle at vores
aften for gamle elever
er rykket fra 1. torsdag i december til
torsdag den 4. januar kl. 19.30.

Venlig hilsen
Keld

