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Kære venner
Velkommen til den første udgave af Brenderup Realskoles nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet vil fremover komme 4 gange om året og vil være en opsamling på de ting, der rører sig
i vores hverdag.
Alle vigtige informationer vil fortsat være at finde på intraen. Ligesom at du på vores hjemmeside og
på vores Facebookside via opdateringer og billeder stadigvæk kan følge med i dagligdagen på skolen.
Brenderup Realskole er et dejligt sted at være. Trivsel og læring hænger helt tæt sammen, så elevernes gode resultater er også et tegn på, at det er rart at være elev på Brenderup Realskole.
I 2015 deltog vi, som en af de privatskoler i Danmark, der er bedst til at flytte eleverne fra deres
udgangspunkt, i undersøgelsen ”Fagligheden og anstrengelsens poesi”. Undersøgelsen pegede på, at
især fire punkter har betydning for elevernes udbytte af skolegangen
1.
2.
3.
4.

ro i timerne
sympati mellem voksne og børn
højt ambitionsniveau
institutionel stabilitet.

Disse fire punkter er hjørnestenene i måden, vi holder skole på og selve forudsætningen for, at eleverne får tilegnet sig kundskaber, der giver dem de bedste muligheder for resten af livet.
Det betyder ikke, at alle skal kunne det samme, men at man med flittighed og venlighed bliver så
dygtig, som man har mulighed for at blive.
Jeg håber, at du vil tage godt imod vores nye nyhedsbrev.
Mange hilsner fra
Curt Graugaard Jensen, skoleleder

Emneuge om sundhed og bevægelse i uge 41
Inden efterårsferien havde vi emneuge med temaet: ”Sundhed og bevægelse”. Det foregik på mange forskellige måder rundt på skolen. Der
var blandt andet Kaptajn Jespersens morgengymnastik, core-træning,
førstehjælp, boldspil, quiz og meget mere.
Bevidstheden om, hvad kroppen er og kan, var omdrejningspunktet for
ugen, der sluttede af med idrætsdag og fodboldturnering, som eleverne i
8. klasse havde arrangeret.
Emneugen blev afsluttet med finaler i mange forskellige sportsgrene.
Der var støvlekast, spydkast, ringridning, tovtrækning, boldleg, sækkeløb etc. Det betød stor jubel, når man vandt, men også stor skuffelse og
holdmotivationsråb, når man tabte. Heldigvis står man aldrig alene på
Brenderup Realskole, så både glæder og sorger kunne deles med holdkammeraterne.

TalentCampDK
På Brenderup Realskole har vi et højt ambitionsniveau for alle vores elever. Vi forsøger at udfordre vores elever
hver dag gennem velforberedt og spændende undervisning og tilvalgshold som fx Unge Forskere, der handler om
at dykke i dybden med de naturfaglige fag. Men vi har stadig elever, som vi tror, kan drive det endnu videre, og for
dem er vi med i foreningen TalentCampDK.
TalentCampDK arbejder for at give talentfulde børn og unge en mulighed for at dygtiggøre sig yderligere, samtidig
med at de møder ligesindede jævnaldrende og fagligt kompetente mentorer. På TalentCampDK hæves det faglige
niveau, sådan at de, der normalt kan have det nemt hjemme på deres egen skole, pludselig får at føle, hvad det
betyder at måtte hænge i for at følge med, og heldigvis er det noget, som de fleste får et gevaldigt kick ud af. Det
er nemlig super fedt at mærke, hvordan en ihærdig indsats lønner sig, og hvordan man gennem træning og undervisning kan rykke sig syvmileskridt, når man lægger sig i selen for at sætte sig ind i fx et nyt ukendt stofområde i
matematik eller engelsk.
I 2016/17 har der indtil videre været 6 elever på TalentCampDK
9.klasse matematik
Nicklas Vous Enghoff 9a
Frederik Lund Thrane 9b
8.klasse engelsk
Laura Maegaard Baden 8a
Thor Damgaard Knudsen 8b
7.klasse dansk (16-20. december)
Rebecca Herborg Hviid 7a
Laura Bloch 7b
”Det faglige niveau på TalentCampDK er på universitetsniveau, og
fordi engelsk i skolen er nemt for mig, så var det fedt at blive udfordret. På campen var vi også på tur, hvor vi blandt andet besøgte FN
bygningen og var på Københavns Universitet og følge en forelæsning:”
Laura Maegaard Baden, 8a
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Udeskole med 0. klasserne på Brenderup
Realskole
Udeskole er en pædagogisk arbejdsform, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure. Fx i skolens nærmiljø, i naturen, i
samfundslivet og i kulturelle institutioner. Alle skolens fag kan aktiveres
i udeskoleundervisningen, og undervisningen inde og ude har nær sammenhæng. Det handler således IKKE kun om at kunne tænde et bål og
om at snitte i en pind, men i høj grad også om fag og læring.
Hver torsdag tager 0. klasserne derfor ud af huset for at lære. Vi er ofte
i skoven, hvor vi har egen base med bålplads og to shelters. Her styrker
vi kroppen og de sociale/faglige kompetencer. Vi lærer om træer, blade,
kriblekrabledyr, nedbrydning af blade, fotosyntese, madlavning over bål,
at kunne håndtere snittekniv og økse, skoven som spisekammer og meget
andet.
Udeskole er også kulturbesøg. Derfor har vi været på museum i Middelfart, til koncert i Odense, i Brenderup kirke og ved Egeskov Slot. Vi har
besøgt både en bondegård og en minkavler. Børnenes naturlige nysgerrighed stimuleres, og der bliver spurgt, lyttet og snakket om oplevelserne
både før, under og efter et besøg.

3 gode grunde til udeundervisning
•
•

•

Bedre faglighed: abstrakt læring i klasselokalet kobles med konkret
læring i uderummet. Børn mellem 7 og 11 år har især udbytte af
denne form for vekslen mellem teori og praksis.
Bedre læring: evnen til koncentration og til at fastholde opmærksomheden er to basale elementer i det at lære. Når der undervises
i naturen/kulturen, er undren og nysgerrighed ofte drivkraften for
elevernes læring, og forstyrrende støj rummes bedre ude, hvor der
er højt til loftet.
Undervisningsdifferentiering: svar kan findes på mange planer, og
der kan altid graves dybere, så eleven støttes eller udfordres på det
læringstrin, som han/hun står på.

It takes a village to raise a child

Dette afrikanske ordsprog er så sandt, og det gælder i den grad også for
os. Må vi fx komme på virksomhedsbesøg der, hvor du arbejder, kender
du en, der har bier, en bondegård med dyr, ved du, hvor det bedste
vandhul er, eller vil du komme og give et oplæg, så giv endelig lyd fra
dig. Vi vil gerne være sammen om at give eleverne oplevelser og erfaringer, så de får endnu mere viden og den største mulighed for at udvikle
sig.
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Kundskaber for Livet
Læring er mange ting. Nogle gange er det tyske verber i klasseværelset, imens det andre gange er drama på de skrå brædder.
1. december havde 4.a premiere på dette års juleforestilling.
Klassen stod selv for ide og manuskript, som indeholdt både
dialog i vers og masser af sang – og de gjorde det rigtig godt.
Alle kulisser er blevet lavet i løbet af november særligt til
denne forestilling, og klassen havde (med hjælp fra nogle forældre) fremskaffet et 5 meter højt juletræ, som dominerede
hele den ene ende af scenen. Som skuespillere og sangere gav
4a den alt, hvad de havde i sig, og bifaldet var også stort, da
forestillingen alt for hurtigt var forbi.
At sætte en juleforestilling op og fremføre den ad flere omgange for hele skolen og klassens forældre giver hvert år et nyt
hold elever fællesskabsfølelse og en oplevelse af succes. Fra
processen sættes i gang med valg af materiale, over opbygning
af kulisser og utallige øvninger til spændingen forløses med tre
fremførelser for skolekammerater, lærere og forældre skabes
der et bånd ikke kun mellem eleverne i 4. klasse, men også til
både de, der har gjort det årene før, og de, der kommer efter.
Det kalder vi Kundskaber for Livet.

Nyt om biblioteksbyggeri
Vores gamle bibliotek har ligget øverst oppe under taget i den gamle
pedelbolig de sidste 25 år. Længe har det været et ønske, at biblioteket
skulle have en mere fremtrædende rolle også i det pædagogiske arbejde
her på skolen. Og vi vil gerne i højere grad kunne bruge biblioteket til
den læseunderstøttende undervisning på alle klassetrin.
Derfor er der siden sommerferien blevet hamret og banket og rodet og
regeret i den gamle gymnastiksal, der ikke længere bliver benyttet i
idrætsundervisningen efter åbningen af vores nye hal sidste år. Og som
det ses på billederne, så har rummet efterhånden i den grad ændret sig.
Væk er basketballkurve og håndboldnet. I stedet dominerer læsetrappen
og dens repos, hvor elever i fremtiden vil kunne fordybe sig i læsningens
magi.
I begyndelsen af december blev de første reoler sat op, hvorefter den
endelige flytning kunne gå i gang. Bøgerne fra det gamle bibliotek begynder at finde nye pladser, og indretningen af læseområder og hyggelige
kroge tager form. Nu venter der kun, at den gamle gymnastiksal får nyt
liv som hele skolens bibliotek og som et rum til fordybelse og fornøjelse
for alle glade læseheste.
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