MÅNEDSBREV - JUNI 2015
AFSLUTNING PÅ VORES ANDEN RETTIGHEDSUGE

Holsteinsgade 41
2100 København Ø
Tlf.:35289696
mail@langelinieskolen.kk.dk
www.langelinieskolen.kk.dk

Fredag d. 22. var der afrunding på vores anden ’Rettighedsuge’ her på skolen.
Vi havde inviteret Bubber, Bakkens Pjerrot og repræsentanter fra UNICEF til at være med til at
kaste glans over dagen. De var begge rundt på skolen for at se og opleve noget af alt det
eleverne havde beskæftiget sig med og produceret i løbet af ugen og de kunne dermed danne
sig et indtryk af, hvad eleverne havde lært ved at beskæftige sig med børns rettigheder.
Dagen blev afsluttet med en stor fælles samling i salene på Kastelsvej. Samlingen blev indledt af fire elever fra skolens
Rettighedsråd og blev en sjov og festlig afslutning på en rigtig vellykket uge.

KLATREKLIPPEN PÅ KASTELSVEJ
Langelinieskolen har på Kastelsvej 58 fået en ny og spændende klatreaktivitet til vores børn – i daglig tale
’Klatreklippen’.
Klatreklippen er placeret i et hjørne bag gymnastiksalene. Klatreklippen lægger op til at aktiviteter med fokus på sjov
og det sociale samvær. Uanset fysisk formåen kan børnene få glæde af aktiviteten. Som sidegevinst bliver
koordinationsevnen, motorikken, balancen og koncentrationen trænet. Klatring kan være med til at styrke børns tro
på sig selv.
Langelinieskolens ’Klatreklippe’ er udviklet til den klatredisciplin der hedder bouldering. Begrebet ”Boulder” er engelsk
og betyder stor sten. Bouldering er let tilgængeligt, sikkerheden er høj og der skal ikke benyttes reb eller andet
sikkerhedsudstyr. Bouldervæggen (klatreklippen) overholder legepladsregler og DS/EN normer (En 1176 / En 1177) og
er godkendt af de respektive tilsynsansvarlige.
I løbet af dagen er klatreklippen tilgængelig for børnene, der kan klatre alene uden voksen opsyn. Bouldering går ud
på at løse korte og udfordrende klatreproblemer. Det handler meget om at klatre en horisontal rute i så lang tid som
muligt, i modsætning til en klassisk klatrevæg, hvor målet er at komme højt op. Ved bouldering er det helt almindeligt
at man klatrer til man falder. Som faldunderlag er der lagt faldsand.
Når en voksen styrer målrettede klatreaktiviteter giver det børnene flere muligheder for at klatre forskellige ruter og
med forskellige sværhedsgrader. Børnene bliver vejledt i klatreteknik og guidet sikkert fra et punkt til det næste.
Bouldervæggen kræver ikke noget klatrekursus/klatrebevis, men personalet deltager i et kursusforløb, som går ud på
at lære at tilrettelægge og gennemføre spændende, varierede og udviklende aktiviteter på klatreklippen samt om
sikkerheden. Indholdet er f. eks. teoretisk viden om børns motoriske udvikling i forhold til klatring og det enkelte
barns udvikling med fokus på succes. Der formidles lege for det enkelte barn og for grupper, samt klatrelege, hvor der
er flere læringsmål i spil og samarbejde om at løse opgaver.
Vi glæder os til at komme i gang med at klatre med børnene og at tage vores nye klatreklippe i brug!

BLIV VEN MED INDSKOLINGSHUSET
Nu har alle interesserede mulighed for at blive ven med vores indskolingshus på Facebook. Her kan man se billeder
om leg og læring fra skole- og KKFOdagen i indskolingshuset.

PROGRAM FOR 9. KLASSERNES SIDSTE SKOLEDAG D. 29.5.15







8.00 – 9.00: 9. klasserne spiser morgenmad med lærerne.
9.15: Karamelkast i klasserne i Holsteinsgade og på Kastelsvej.
9.45 - 10.30: Underholdning på scenen i Holsteinsgade for 4. til 8. kl..
10.30: Vandkamp og karameller.
11.30: Underholdningen slutter. Klasserne spiser.
11.55: Skolen i Holsteinsgade lukker.

For at vi kan få en god dag for alle, skal nedenstående overholdes:




Der må kun bruges vand i vandkampen
Der må ikke komme vand inde i bygningerne
Der må ikke drikkes alkohol

NY UDDANNELSES OG UNGDOMSVEJLEDER
Som konsekvens af en personalemæssig rokering i Børne- og Ungdomsforvaltningen har vi netop fået ny vejleder.
Vores nye vejleder hedder Faten Al-Subaihi og kan kontaktes via skolens kontor. Faten vil i den kommende tid besøge
alle vores klasser i overbygningen.

DIMISSION FOR 9. KLASSE OG DERES FORÆLDRE
Torsdag d. 25.6 kl. 17 til 19 afholder skolen dimission for skolens 9. klasser og deres forældre i den nederste
gymnastiksal i Holsteinsgade 41. Der udsendes en invitation med program mv. ca. 14 dage inden.

Venlig hilsen Langelinieskolen

