Sølystskolen

Nyhedsbrev - Fordybelsesuger Marts 2018
Kære forældre
I de sidste to uger har vi haft fordybelsesuger på Sølystskolen. Det normale skema har været
brudt op, og det giver plads til længere sammenhængende forløb. Jeg har talt med to
”eksperter”, Jakob Kondrup Jensen og Nicklas Hougaard Deding, der begge går i 9.a og er henholdsvis formand og næstformand i elevrådet. De ved en masse om, hvilken betydning disse uger
har haft gennem hele deres skoleforløb, da de gennem deres lange karriere som elever på Sølystskolen har oplevet mange fordybelsesuger.
De er begge glade for de muligheder ugerne giver for at gå i dybden med et emne eller en problemstilling. De har i år haft naturfag i en hel ugen, hvor de har arbejdet frem mod naturfagsprøven til sommer. Naturfagsprøven er en fælles prøve for både fysik, biologi og geografi og foregår
som en gruppeprøve. ”Vi ville jo aldrig have haft tid til det i en almindelig uge”, siger Jacob. ”Det
har ikke været et helt så langt forløb som den måned, vi har op til naturfagsprøven, men det giver et godt billede af prøven, og vi får konstruktiv kritik på, hvad vi har gjort godt, og hvad vi kunne gøre bedre til sommer”, siger Nicklas.

Som gode forløb i fordybelsesugerne nævner Jakob og Nicklas også de projektopgaver, de har
haft i 6. og 7. klasse. Her er de blevet klædt på til projektopgaverne i 8. - 9. klasse, og de kan begge huske, hvad de arbejdede med, og at det var spændende og lærerigt for dem.
Der er i de to sidste uger blevet arbejdet med alle mulige projekter og emner på Sølystskolen lige
fra slikproduktion, film og Grønland til bogstavelig talt ”Dyr kunst”:

Når Jacob og Nicklas kigger tilbage på andre fordybelsesuger, er det det år, hvor de lavede musical, de husker bedst. Det var spændende, at hele skolen skulle se musicalen. ”Man følte, man
var med til at lave noget ret stort, som bliver gjort helt færdigt”, siger Jakob.
Dette års musical ”Bølle Bob” er også opført af 5. årgang, og eleverne har lige som tidligere år
været meget engagere i arbejdet med skuespil, kulisser og teknik…

musik, kostumer og dans:

Når jeg nu havde fat i elevrådets formand og næstformand, var det nærliggende også at spørge
til elevrådets arbejde i dette skoleår. Både Jakob og Nicklas sagde samstemmende, at elevrådets nye legepatrulje er det, de er mest stolte af. Rigtig mange elever er glade for at holde frikvarter med legepatruljen, og der er også forældre, der har henvendt sig til dem og sagt, at
det betyder meget for deres barn, at det kan deltage i legepatruljens frikvartersaktiviteter.
Så, tak til elevrådet for legepatruljen og engagement i elevrådsarbejdet - og til Jakob og Nicklas
for deres arbejde som formand og næstformand - og for input om fordybelsesugerne.
Det har været to gode fordybelsesuger med engagerede
børn og voksne. På mandag er alle tilbage i det normale
skema igen - og det er
der sikkert også både
børn og voksne, der
glæder sig til :-)
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