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Nyhedsbrev Børn & Skole
Dette nyhedsbrev indeholder nyheder og informationer om:
 Børnebroen – et projekt om lige muligheder for sundhed, trivsel og udvikling
 Nye aktivitetsområder på Slangerups skole, afd. Byvang og Jægerspris Skole
 6.A fra Fjordlandskolen i Smart Parat Svar-finale
 Campus sætter fokus på trivsel
 Undervisningstilbud på Fjordforbindelsen
 Idrætsmatematik – Åben skole samarbejde om matematik
 Græse Bakkebys SFOs skaber partnerskaber med lokale foreninger
 Temaaften om ordblindhed
 Bruger dit barn CD-ord – mulighed for gratis webinar
BØRNEBROEN – LIGE MULIGHEDER FOR SUNDHED, TRIVSEL OG UDVIKLING
Frederikssund Kommune indgår i samarbejde med Sundhedsstyrelsen projekt ”Børnebroen”, som har til
formål at øge lige muligheder for børns sundhed, trivsel og udvikling gennem fokus på tidlig opsporing
og iværksættelse at relevante, tværfaglige indsatser i overgange i børns liv.
Børnebroen samarbejder på tværs af fagområder, og en stor del af projektet handler derfor også om at
skabe et fælles sprog, fælles kompetenceudvikling samt styrke og organisere samarbejdet mellem
sundhedsplejersker og det pædagogiske personale.
Børnebroen starter som et pilotprojekt i område Skibby, som testes og evalueres løbende. Når projektet
har fundet sin form, vil det blive bredt ud til hele kommunen.
Børnebroen tilbyder bl.a. at:
 alle familier får tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejerske og pædagog - i forbindelse med
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opstart i dagtilbud, når barnet starter i børnehavegruppe og i forbindelse med skolestart.
ekstra støtte til børn og familier med særlige behov
forældrekurser.

Sundhedsstyrelsen har i alt uddelt ca. 82 mio. kr. til i alt 17 kommuner. Frederikssund Kommune har fået
bevilget 4,8 mio. kr. til Børnebroen, som foreløbig strækker sig frem til sommeren 2021.
NYE AKTIVTETSOMRDÅER PÅ SLANGERUP SKOLE AFD: BYVANG OG JÆGERSPRIS SKOLE
Kort før jul var der officiel indvielse af de nye aktivitetsmiljøer i skolegårdene på henholdsvis Slangerup
Skole afd. Byvang og Jægerspris Skole nr. 90 og nr. 100. Skolegårdene har fået et tiltrængt løft, så
eleverne nu får endnu mere lyst til bruge
frikvarteret på leg og bevægelse. Også
Fjordlandsskolen afd. Skibby har fået ny
skolegård, som de indviede i efteråret
2016.
På Slangerup Skole afdeling Byvang har
elevrådet været med til at bestemme,
hvad der skulle være i skolegården. På
baggrund af input fra resten af skolens
elever har de valgt et klatrestativ,
trampoliner og en klatrebane. Der er altid
nogen ude at lege på de nye redskaber,
og især trampolinerne er der kø til.
Også på Jægerspris Skole er der glæde
over de nye udendørs faciliteter. På
afdeling 90, hvor 0. til 4. klasse hører til, er der kommet en ny dansescene med spejlvægge, mens der
på nr. 100 er kommet en parkourbane med en tomands basketballbane og trampoliner til eleverne i 5. til
9. klasse.
Borgmester John Schmidt Andersen og en række byrådmedlemmer var ude på både Jægerspris og
Slangerup Skole for officielt at indvie de nye områder til stor glæde for mange af eleverne, der gerne
ville hilse på og snakke med borgmesteren.
6.A I LANDSFINALE I ”SMART PARAT SVAR”
6.A fra Fjordlandsskolen afd. Dalby har vundet både lokal- og regionsfinalen i Smart Parat Svar og er nu
klar til landsfinalen i Odense den 7. februar. Her skal de dyste mod syv andre teams fra hele landet om
præmien på 10.000 kroner.
Eleverne i 6.A har selv sammensat et
team, som skulle repræsentere klassen i
quizzen. Teamet, som de kalder We
need the money, har tydeligvis været
godt sammensat, for de fem elever har
tilsammen kunnet svare rigtigt på så
mange spørgsmål, at de nu skal i den
store finale.
Smart Parat Svar er en landsdækkende
læsequiz for børn i 6. klasse. Quizzen er
et samarbejde mellem Slots- og
Kulturstyrelsen, landets børnebiblioteker
og TV2 Regionerne. Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der kan supplere
hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar. Formålet er at sætte fokus på læsning og læselyst.
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CAMPUS SÆTTER FOKUS PÅ TRIVSEL
Uddannelse, faglighed, fritidsliv, livsbegivenheder, job, sociale medier, familie, venner, kærester m.m. er
alle faktorer, der har betydning for og kan påvirke unges trivsel, hvilket er afgørende for om unge
gennemfører en uddannelse.
Det er med ovenstående forståelse i mente, Campus
Frederikssund og Frederikssund Kommune sætter fokus på at
optimere tidligt indsats ift. unge på ungdomsuddannelser
gennem et projekt, der kaldes Trivselsprojektet.
Trivselsprojektet skal medvirke til at øge unges udbytte af
uddannelse, så flere gennemfører en uddannelse på Campus
Frederikssund, fordi projektet bidrager til en opmærksomhed
på, hvordan unge har det.
I projektet kategoriseres unge ud fra farverne grøn, gul og
rød. Farverne symboliserer et trivselsbarometer og afhængig
af farven, er det vigtigt, at der gives en rettidig og
individorienteret hjælp, så unge fastholdes i uddannelse og
oplever øget livskvalitet, og derved får et godt udgangspunkt
for at deltage i og bidrage til samfundet.
Projektet koncentrerer sig om unges trivsel, men projektet
sætter også fokus på samarbejdet mellem kommunen og
uddannelsesinstitutionerne, når omdrejningspunktet er tidlig
indsats til unge, der har brug for støtte og hjælp gennem
uddannelse.
Uddannelsesudvalget bliver nærmere orienteret på næste udvalgsmøde den 7. februar.
UNDERVISNINGSTILBUD PÅ FJORDFORBINDELSEN
I næsten et år har det været muligt for skoleklasser
at komme på besøg på informationscentrene
beliggende på Østersvej 4 og i Bymidten 10. Her har
skoleklasser fået rundvisning i infocentrene og
efterfølgende arbejdet med innovative processer
og bygget deres egne broer i praksis. 25 skoleklasser
har indtil nu benyttet sig af tilbuddet. Arbejdet med
at bygge Kronprinsesse Marys Bro går fremad, og nu
kan man følge med i arbejdet fra udsigtsplatformen
på Østersvej. Der bliver i øjeblikket støbt bropiller på
broen. Planlægning af næste undervisningsforløb er
gået i gang. En del af den nye undervisning på
informationscentrene bliver, at eleverne selv skal
prøve støbe i beton.
Det nye undervisningsmateriale forventes at ligge klar februar/marts og henvender sig til mellemtrin og
udskoling.
Se mere på Fjordforbindelsens hjemmeside:
http://www.fjordforbindelsen.dk/om-os/informationscentre
IDRÆTSMATEMATIK
Lærere, foreninger og elever har i dette skoleår gennemført projektet IdrætSmatematik på Slangerup
Skole og Jægerspris Skole. Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem matematiklærere og
idrætsforeninger. På Jægerspris Skole trænede eleverne floorball-teknik, mens der blev ganget og løbet
slalom mellem kegler. Der blev også fundet kæmpe geometriske figurer i et hav af kegler, der var sat op
på gulvet, som eleverne indkredsede i løb med floorball stav og bold.
På Slangerup skole afd. Byvang stod den på brydning. Her lavede eleverne indledningsvis stafetter med
brydemotoriske bevægelser henover gulvet, hvor de hentede tal som skulle bruges til forskellige
udregninger indenfor de fire regnearter plus, gange, minus og division. Efterfølgende blev eleverne
inddelt i grupper, hvor de på skift skulle skubbe hinanden ud af brydecirklen. En markering blev lagt der,
hvor der var trådt udenfor cirklen. Ved tredje markeringer blev eleverne bedt om at
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estimere den markerede figurs mål. For derefter at måle op. Tallene blev skrevet ned og taget med til
klasseundervisningen i matematik.
I projektets sidste fase interviewes lærere og foreninger. De skal være med til at bestemme projekternes
fremtid og vurdere om idrætSmatematik skal have en plads på skoleskemaet.
ÅBEN SKOLE PÅ GRÆSE BAKKEBYS SFO
Lige nu, er der på Græse Bakkebys SFO fuld gang i den åbne skole. Frederikssund Taekwondo klub og
FDF har tegnet partnerskaber med SFO’en, så 100 børn i 7 uger møder aktiviteter fra de to foreninger.
Hver mandag mødes 0.-1. klasses børn til taekwondo, tirsdag 2.-3. klasses børn ligeledes til Taekwondo
og om fredagen 30 børn til FDF spejder. Allerede nu er der kommet mange positive tilkendegivelser fra
forældre, som har tilmeldt deres børn de forskellige aktiviteter.
Fremadrettet vil SFO’en tegne lignende partnerskaber. I kikkerten har de allerede nu Cykelartisterne og
Græse Sigerslevvester Gymnastikforening.
TEMAAFTEN OM ORDBLINDHED
Som led i en række initiativer for ordblinde elever i folkeskolerne i Frederikssund, afholdes en åben
temaaften for forældre, elever og andre interesserede med titlen: ”Ordblind – og hvad så?”
Her kan man høre om ordblindhed og få indblik i de muligheder, som tilbydes ordblinde elever i skolerne
i Frederikssund Kommune.
Aftenen byder blandt andet på dialog med politikere, erfarne forældre til ordblinde og unge med
ordblindhed tæt inde på livet. Der bliver også mulighed for at høre et foredrag med Jesper Sehested,
som står bag hjemmesiden www.etlivsomordblind.dk
Temaaften afholdes onsdag den 21. marts på Elværket i Frederikssund klokken 19.00 til 21.00
BRUGER DIT BARN CD-ORD?
Du kan tilmelde dig gratis webinar om CD-ORD, hvor du lærer programmets muligheder og indstillinger
at kende. Se hvornår næste webinar afholdes her:
https://www.mv-nordic.com/dk/webinar
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