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Hvis I ikke modtager bladet, kan det
hentes på skolen, Midtgård eller i
Multi-centerets foyer.

Samtidig med at folk på skolen gørhvad de kan for at
leve op til alle regleme og også stå for en undervisning
der understøtter både trivsel og læring, er de i gang med
at planlægge næste skoleår-og det bliver ikke et hvilket
som helst skoleår!

Esbjerg kommune er sammen med Holbæk udpeget til at
deltage i det såkaldte 'frikommuneforsØg', hvor det er
blevet overdraget til de enkelte skoler i kommunerne
selv at skabe et indhold i skolehverdagen. Den proces
sidder vi midt i - og kæmper lidt for atntti mål, for
skoleårets afslutning erjo ikke langt borte. Maj og juni
er begge korte skolemåneder, og der skal nås meget på
den tid, der er tilbage. Det kommer I til at høre meget
mere om!

-> bee

Det er et lille, tyndt pixi-nummer af 'Sønderriset' som vi
sender ud denne gang. Som så mange andre er vores lille
blad ramt af de mange restriktioner, som begrænser hvor
meget der er gang i i vores dejlige lokalområde. I hvert
fald afden slags, der organiseres gennem foreninger og
institutioner. Og det sætter sig spor.

Men der er heldigvis ved at blive åbnet mere, så børnene
kan komme til deres sport igen, det er i hvert fald et lys-
punkt. Det kan vel heller ikke vare længe, før tingene
også i en eller anden grad normaliserer sig for den
voksne del af befolkningen.

Vores skole har været igennem mange forandringer
igennem det sidste år - mange skemaskift og mange
strukturelle forandringer. Håndvask og sprit, afstand
mellem klasserne, dedikerede legeområder og nu en nem
adgang til at blive testet for corona i Sognehuset..

Indhold
Side 2: Lederen
Side 3:Galaksen
Side 4-6: CRAFT og eTwinning på Sønderrisskolen
Side 7: Fodbold
Side 8-9: Fra nødpasningen
Side 10: Guldager Kirke
Side 11: Bladet
Side 12: Bagside

Forsiden: På Midtgård køn både børn og voksne komme i nærkontakt med vigtige dyr
som grise, Jår med mere. Spændende at fornemme størrelse, styrke og lugt, og det er
interessant at iagttuge dyrenes ødfærd.
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L.g, kreativitet og læring

Pædagoger har en fornem opgave i at stimulere børns
leg, kreativitet og læring. Legen står centralt i den styr-
kede pædagogiske læreplan og legen skal være et gen-
nemgående tema hele dagen.

Når børn leger, bruger de deres fantasi og kreativitet.
Jeg har gennem min diplomuddannelse i leg, kreativitet
og læring fået øjnene op for vigtigheden afbørns leg og
børns risikofyldte lege, ved atfølge børnenes spor i le-
gen og være nysgerrig og deltagende.

Det er nødvendigt, at vi i vores pædagogiske praksis
skaber læringsrum, hvor kropslige og risikofyldte lege
kan udleves. Vi skal være rollemodeller og turde vise
vejen for den risikofyldte leg.

Vi skal være nærværende, involvere os, sætte os selv i
spil i legene, så vi kan støtte og hjælpe bømene ind i
legens univers.

Risikofyldt leg i trygge ramtner, giver børn mange per-
sonlige og kropslige gevinster ved at lege på kanten af
det farlige. Børnene mærker et sus i maven - spænding
og det er en del afdet at skabe helstøbte børn.

Vi har haft forældrene med til at udfylde et spørgeske-
ma, da det er vigtigt at de føler sig trygge, så vi kan im-
plementere risikofyldt leg i dagtilbud.

Lone fra Spækhuggerne, Stj erneskuddet/Galaks en
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ANERKENDELSE FRA EU

Af Lisbeth Kodal

Alle Auraskolens afdelinger er nu anerkendt som
eTwinning skoler. eTwinning er en platform, som
EU har udviklet til online undervisning på tværs af
landegrænser i Europa.

I Danmark er der netop udnævnt 7 nye eTwinning
skoler. Auraskolen tegner sig for to af disse, idet
Hjerling Skole og Sønderrisskolen er blevet ud-
nævnt. Derudover har Bryndum Skole sidste år fået
udnævnelsen. Skoler udnævnes som eTwinning
skole i 2 hr. Sønderrisskolen blev udnævnt 1. gang i
2019 og er i år blevet gen-udnævnt.
Auraskolen har nu modtaget EU's anerkendelse
som samlet eTwinning skole.

Sønderriset

For elever og medarbejdere på Auraskolen betyder
udnævnelsen til eTwinning skole, at de har og fort-
sat arbejder med projekter på tværs af landegrænser
i EU.

Sønderrisskolen har på 8.årgang arbejdet med kli-
maforandringer o g milj øudfordringer i proj ektet
"Making Schools more sustainable - Nordic
CRAFT". Lærer på Sønderrisskolen, Eva Larsen
forlæller, verden bliver klasselokalet i arbejdet med
eTwinning.

På Bryndum Skole har man fået godkendt et Eras-
mus projekt, hvor lærere og elever udveksler med
lsland, Letland, Estland og Portugal. Mellem rejser-
ne samarbejder deltageme via eTwinning, som har
betydet et mere gennemarbejdet projekt, hvor alle
deltager aktivt og mødes både virtuelt og face-to-
face.

4. klasse på Hjerting Skole har arbejdet med pro-
jektet "Europe in postcards", hvor 35 klasser i euro-
pæiske lande har skrevet, sendt og læst postkort til
og fra hinanden.

Fremtiden byder på flere spændende eTwinning-
projekter, hvor Auraskolens elever kommer til at
opleve og indgå i autentiske online kulturmøder.

?zæfu\
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FÅKTÅ:

Danske eTrvinling-skoler
14 dapske skoler og instinrtioner har aktuelt den fbrnenule titel sr-rm ofllciel eTrviming-skole for en 2-årig periode

202r1:022.

eTu.inning-skoler

er anerkendt som rollerrrodeller lbr eTn'ir:ni:rg og udgør et netv:erk af f-ørenrle skoler til inspiration tbr
lremtidig udvikling af initiativet
er'tneget synlige på europreisk niveau og i stand til at fi'ernvise deres eTrvinling Skolemær'ke i deres

infbnnationsmaterialer
er anerkendt son følende inden tbr digital praksis. eSiklierhedspraksis. inlovative os kleative tilgange til
pædagogik, ti'errrrrre af løbende fagtig udvikling af medarbejdersfaben, flernme alcollaborative leaming
praksis med medsrbej dere og eleverr'studelende.
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Af Lisbeth Kodal

På Sønderris (Auraskolen) har 7. B og deres lærer,
Eva Larsen, deltaget i et nordisk CRAFT-projekt
med en konkurrence under overskriften:
.Fruit City: students create the sustainable housing
of the future
7B vandt konkurrencen, en pris på dkr 2500 til
klassekassen, og æren hvor især deres samarbejde
blev fremhævet.

Auraskolen har en målsætning om, at alle elever
skal kunne mestre deres egen fremtid. Dette under-
støtter skolen bl.a. gennem CRAFT-lektioner, hvor
eleverne arbejder med en undersøgende tilgang til
problemstillinger fra den virkelige verden (real-
world-problems).

CRAFT står for - creating really advanced future
thinkers og handler om innovation, kreativitet, sam-
arbejde og kommunikation - det man også kalder
21st century skills - og om atløse store eller små
vedkommende problemer fra den virkelige verden
med anvendelse af teknologi i såvel proces som
produkt.

Processen blev indledt med et webinar, hvor arki-
tektfirmaet Vandkunsten præsenterede opgaven: at
bygg" bæredygtige huse på baggrund af innovativ
og kreativ tænkning der blev understøttet at IT.

Fra craft - it. dk's hj emmes ide.

Eleverne fik viden om arkitektur, problemløsning,
FN's 17 verdensmål og om hvordan man kan skabe

- bygg" - med kreativitet og brugerdrevet innovati-
on.
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Alle eleverne har bidraget til produktet, og de har
været indbyrdes aftrængige af hinanden i arbejds-
processen. Når de har haft forskellige meninger om
udviklingen og arbejdet med projektet har de på
demokratisk vis afholdt afstemninger og efterføl-
gende fulgt og bakket op om flertallets beslutning.
Gruppeme skabte selvstændige huse via 3D og sat-
te dem efterfølgende ind i en skabelon. Det endeli-
ge produkt blev lavet i genbrugsmaterialer. Projek-
tet vinder især på baggrund af klassens samarbejde.

CRAFT er i den grad med til at understøtte elever-
nes tilegnelse af 21st century skills; kommunikati-
on, kreativitet, kritisk tænkning og kollaboration.
Det bliver spændende fremadrettet at følge Aura-
skolens elever og opleve, hvordan de mestrer deres
fremtid.

Der var deltagere fra Finland, Island, Færøerne,
Sverige og Grønland. Den fælles online platform
var eTwinning. Eleverne fra Sønderris skabte huse,
som bl.a. kunne ses i 3D med VR-briller. Derud-
over lavede klassen en film om hele processen.

Dommeme lagde særlig vægt på:

.Dette projekt er et godt eksempel på samarbejde.
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Pædagog Susanne Pedersen skrev i januar om aktiviteterne og stemningen i fritterens
nødpasningsordning:

Når undervisningen slutter kl 13, for de bøm fra indskolingen der er i skole på skolen, bliver
de fleste i fritteren i nødpasning. Men der er bestemt ingen-der lider nød:-),Wært imod.B|n og voksne hygger sig rigtig meg.9l.Vi nyder at deier fabørnog *urj.r af plads. Og
selvom.vi er opdelt og legetøjet og spillene ei i begrænset mængder,"er der stadig 

"of. 
ut !l-ve sig til.

vi var endda så heldige at der kom sne, så der kunne kælkes.
Så selvom corona-situationen er alvorli g, får den i hvert fald ikke lov til at afholde os fra at
hygge os og have det sjovt sammen.

Y*'
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GunsrJENEsraLrsrn FoR
GUT,DAGTIR oc HosrR.uP

Dato

2.mE

8. maj

9. maj

13. maj

16.maj

23. maj

24. maj

30. maj.

5. juni

6. juni

13. juni

20. juni

27. juni

3. juli

4. juli

1 1. juli

18. juli

'lJ;':jrrti,

Guldager

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

09.00

10.30

10.30

10.30

10.30

09100

10.30 :::

10.30

10.30

llostrup

09.00

09.00

10.30

09.00

Præst

MPF

BB

BB

BB

MPF

MPF

BB

MPF

BB

BB

BB

MPF

BB

MPF

MPF

.MPF

MPF

Mpr'

10.30

09.00

Bemærkninger

4. s. e. påske

Dåbsgudstjeneste

5. s. e. påske

Kristi Himmelfartsdag

6. s. e. påske

Pinsedag

2. pinsedag

I rrnltatls

Dåbsgudstjeneste

1. s. e. trin

2. s. e. trin

3. s. e. trin

4. s. e. trin

Dåbsgudstjeneste

5. s. e. trin

6. s. e. trin
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..",. ; .. -

8. s. e. trin' ""'

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen

BB: Brian Bannerholt
MPF: Mette Præstegaard Friis
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Brian Bannerholt
Kirkevænget 9

Guldager

Sognepræst
Mette Præstegaard Friis

Kastanielunden 67
6705 EsbjergØ
a 50516020

Kirkekontoret
Guldagervej 89
a 15n6190
Fax.75ll6152

Åbningstid:
Mandag lukket

Tirsdag, onsdag o.g fredag åben
fra kl. 9.00'1.1,00

Torsdag åben fra 15.00-17.00
Guldager.sogn@km.dk

Organist
Karina Bøje Jensen

I 50933327
organi st@guldagerkirke. dk

Graver
Søren Brydsø
875116193

guldgraver@guldagerkirke. dk

Sognehuset
Krebsens Kvarter l4

Sønderris

Kirkelige handlinger
Aftale om dåb, bryllup og

begravelse træffes ved henvendelse
til Kirkekontoret

Ældre og gangbesværede kan gra-
tis benytte kirkebilsordningen til
gudstjenester i Guldager kirke.
Ring til Esbjerg Taxa,75 14 45 00
og bestil en vogn. Chaufføren vil
selv skaffe den fornødne under-
skrift hos kirketjeneren. Hjemkør-
sel arrangeres af kirkebetj eningen.
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Deadlines Sønderriset resten af 2021, naturligvis stærkt under ind-
flydelse af den gældende corona-situation:

Nr. 3: 21. maj

Nr. 4: 30. juli

Nr. 5: 10. september

Nr. 6: 29. oktober

Materiale til bladet sendes til soenderriset@,soenderrisskolen.dk

Sendes pdf-filer, vil de indgå i bladet mere eller mindre i den form de modtages.
Sendes word- og jpg eller andre billedfiler, laver jeg et layout på stoffet.

Forside
Nr.l. Skolen
Nr.2 Spejderne
Nr.3 Galaksen
Nr.4 Midtgaard
Nr.5 SSK
Nr.6 Lokalråd

Bagside
Lokalråd
SSK
Skolen
Spejderne
Galaksen
SSK

I nærværende nummer har jeg 'snydt' lidt med
for- og bagsidebillederne-det håber jeg at få tilgivelse for :-)

Bente D Eskildsen

11



Baptistkirken og baptistspejderne holder til i 'Nøglen', som ligger nabo til Midtgård.

April har i år vist sig fra sin mest omskiftelige side - vi håber på bedre tider - på flere måder.
For eksempel er spejderne nu i gang med at lave nogle nye gode uderum med overdækning og 1æ -

så vi fortsætter med at være ude og nyder naturen omkring Midtgård.

Besøg baptistspej derne på facebook.com/Baptistspej derneE,sbjerg


