
 

 

Nyt fra…   

SKOLELEDEREN I LÆRINGSHUSET 

Kære elever og forældre på Charlotteskolen og Hedehusene Skole.  

Efter efterårsferien startede et nyt kapitel i skoleåret 2019-2020. Dels har  

Charlotteskolen og Hedehusene Skole fået nyt intranet, efter vi skiftede fra  

ElevIntra og ForældreIntra til Aula, som er vores nye samlede indgang til sikker  

kommunikation på skolen. Derudover startede den første af skoleårets i alt to  

projektorienterede forløb, som varer henholdsvis 8 uger og 6 uger. Det vil sige, at det  

projektorienterede forløb, som vi har startet op på nu, slutter i den næstsidste uge inden juleferien. Husk i den  

forbindelse, at alle familier er inviteret til Vinterfestival på henholdsvis Charlotteskolen og Hedehusene Skole den 12. 

dec., hvor eleverne præsenterer og fremlægger konklusionerne på alt det, som de har arbejdet med i deres projekter.  

I de projektorienterede forløb har klassen et overordnet emne, som eleverne er med til at sætte spørgsmålstegn ved i 

forskellige sammenhænge. For eksempel kunne emnet være ”Fattigdom i Zimbabwe”, hvorefter eleverne skal stille nogle 

spørgsmålstegn, som de vil svare på eller løse, for eksempel ”Hvordan bekæmper vi fattigdom blandt børn i Zimbabwe?”, 

”Hvilke konsekvenser har det at leve i fattigdom i Zimbabwe sammenlignet med Danmark?” og lignende. Eleverne  

arbejder med emnet på tværs af fagene, altså både i dansk og matematik med mere, samtidig med de bliver trænet i det 

21. århundredes kompetencer som kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde. I løbet af  

projektperioden kommer eleverne gennem FIRE-modellens fire faser, som er 1) forståelse, 2) idéudvikling, 3) realisering 

og 4) evaluering. Derfor skal vi også huske, at når vi ser alle deres præsentationer og fremlæggelser, så er det blot en 

del af processen, vi ser. Det handler ikke kun om produktet, og hvor godt udført fremlæggelsen er, men om hele  

processen bagved forløbet, og det arbejde som ligger bag tilblivelsen af gruppens konklusion.  

Til sidst lidt information om administrationen. Vores administrative medarbejder Christel har fået nyt arbejde. Derfor 

starter Cecilie Kviemose som administrativ medarbejder mandag den 4. nov. Cecilie er ansat i et 6 måneders vikariat. 

Den 2. dec. starter Nina G. Madsen som fastansat administrativ medarbejder. Nina kommer fra en tilsvarende stilling på  

Ebeltoft Skole. Hun og hendes mand er nemlig flyttet til København. Vi håber I vil tage godt imod dem på skolens kontor. 

Med venlig hilsen skoleleder  Casper Madsen  

Læringshuset i Nærheden 
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CAS P ER MA DS EN  ANB EFA L ER  …  
at du tjekker Høje-Taastrup Kommunes fritidstilbud om  
undervisning til børn og unge på Billedskolen,  
Dramaskolen eller Musikskolen. Måske det er noget for 
dit barn at gå til i fritiden. Du kan læse mere på htk.dk/
Fritid/Kunst-kultur/Kulturskoler (link)  

 

 

12. dec.  

02. apr.  

Kalenderen 

Projektfremlæggelsesdage 

Nu er…   

BYGGERIET AF LÆRINGSHUSET IGANG 

Der er kommet gang i arbejdet på byggepladsen i Nærheden, hvor de bygger 

Fremtidens Skole - Læringshuset. Lastbilerne kørte i pendulfart og  

gravemaskinerne gravede og flyttede jord den 1. okt. Det bliver spændende at 

følge. Se billedet her (link). 

 

Forældre deltog i…   

AULA-INTROMØDE PÅ CHARLOTTESKOLEN 

Den 29. okt. blev der afholdt introduktionsmøde på Charlotteskolen for forældre 

på Charlotteskolen og Hedehusene Skole. De fremmødte forældre fik en kort 

introduktion til Aula samt mulighed for at stille spørgsmål omkring konkrete  

udfordringer i Aula. Den 23. okt. var der et lignende møde på Hedehusene  

Skole. Hvis du var forhindret i at deltage, kan du se slides fra mødet her (link). 
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Nyt fra…   

AULA-IMPLEMENTERINGEN PÅ SKOLERNE 

Kære elever og forældre på Charlotteskolen og Hedehusene Skole. 

Mandag d. 21. oktober gik Aula, vores nye redskab til den daglige kommunikation, i luften. Det betyder også, at du ikke 

længere skal benytte SkoleIntra - det vil sige ElevIntra og ForældreIntra. Aula er din samlede indgang til sikker  

kommunikation med skolen og SFO’en. Her kan du kan skrive beskeder, oprette kalenderbegivenheder og tjekke opslag, 

skemaer, ugeplaner med mere.  

Alt nyt kræver en ekstra indsats i begyndelsen. Aula er dog en meget brugervenlig løsning, og de fleste vil kunne bruge 

Aula efter en kort introduktion. Resten kommer hen af vejen. 

Brug for hjælp 

Har du brug for hjælp, kan du tjekke aulainfo.dk, hvor du finder de mest stillede spørgsmål, trin-for-trin guides og ugens 

vidste du at… Ellers kan du spørge en ”ven”. Det kunne være en elev, forældre eller medarbejder. Du er også  

velkommen til at kontakte skolen på charlotteskolen@htk.dk, 43 35 23 40 eller hedehuseneskole@htk.dk, 43 35 21 40. 

Om Komme/gå, MeeBook, beskeder og følsomt indhold 

Hvis Komme/gå-modulet, som er den nye SFO-platform, ikke virker i Aula, er det fordi SFO’en forsat benytter den  

nuværende SFO-platform iportalen. Så snart SFO'en er klar til at gå i gang med Komme/gå, indkalder de til et  

forældremøde, hvor de fortæller mere om funktionerne i Komme/gå på Aula. 

Hvis MeeBook ikke virker i Aula, kan det være fordi, du ikke har været logget på MeeBook før. Du skal derfor logge på 

meebook.com, hvorefter MeeBook skulle være synlig i Aula fremover. Hvis du ikke kan logge på meebook.com, skal du 

skrive det til skolen, så vi kan kontakte MeeBook. 

Hvis du skal skrive til et barns forældre i Aula, men ikke kender forældrenes navn, kan du søge på barnets navn i  

søgefeltet på beskeden. Til højre for barnets navn finder du en dropdown i form af nogle prikker eller en lille pil.  

Herunder finder du barnets forældre og kontaktlærere. 

Hvis din besked indeholder almindelige personoplysninger (navn, adresse, sociale problemer, karakterer med mere), skal 

du som udgangspunkt ikke markere beskeden som følsom, selvom du har mulighed for det i Aula. Det betyder, at du og  

modtager uden grund skal steppe up med NemID for at sende og åbne beskeden. Aula er et lukket intrasystem, hvor alle 

beskeder er beskyttet. Du skal kun markere beskeden følsom, når den indeholder følsomme personoplysninger, der skal 

krypteres. Det kan være CPR-nr., helbredsoplysninger, private forhold (indlæringsvanskeligheder, familiære forhold,  

sygdomme, skilsmisse, adoption), særlige sociale vanskeligheder, religiøs overbevisning, race og etnisk oprindelse,  

seksuelle forhold og orientering eller strafbare forhold og domme. 

Kommende forbedringer 

Aula arbejder hele tiden på at forbedre og opdatere Aula. I forbindelse med næste opdatering midt i november kommer 

der for eksempel Komme/Gå-forbedringer og PDF’er skal ikke længere downloades, når de åbnes. Hvis du vil se nogle af 

forbedringsønskerne, som Aula arbejder på, kan du se hele listen her (link). Hvis du er en af dem, der ikke kan få nok af  

Aula, så kan du melde dig ind i Facebook-gruppen ”Aula vidensdeling” (link). 

Husk den nye hjemmeside 

Det er ikke alt indhold, du kan finde på Aula.dk. Ferieplaner, ringetider, referater fra bestyrelsesmøder, kontakt-

oplysninger med mere finder du på skolernes nye hjemmesider charlotte-skolen.aula.dk og hedehusene.aula.dk. 

Vi håber, at alle vil bakke op om skoledagen og det gode skole-hjem-samarbejde gennem god og konstruktiv  

kommunikation i Aula. Bedre kommunikation kan hjælpe med til at understøtte bedre læring og større trivsel i skolen. 

Tak for jeres tålmodighed og forståelse her i starten, hvor tingene måske går lidt langsommere. 

Med venlig hilsen kommunikationsmedarbejder  Morten Knudsen 

Læringshuset.dk 

Elever deltager i…   

MUSIKSAMARBEJDE PÅ HEDEHUSENE SKOLE 

Hedehusene skole samarbejder med Ansgarkirken - Hedehusene Kirkes  

Korskole i musik. Projektet hedder 'Kor-skole-Kor', fordi korskolen i kirken  

bliver kombineret med skolekor i skoletiden. Udover et bredt repertoire af både 

salmer, gamle danske sange og nyere mere rytmiske sange, indgår der helt 

elementær musikalsk træning med meget bevægelse og fysisk udfoldelse.  

Musik er på den måde også et fællesskabende element i klassen.  

Se billederne fra musik i 3.B med korleder Trine Marott den 2. okt. her (link). 
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Der er nye ansigter i form af…   

NYE MEDARBEJDERE PÅ HEDEHUSENE SKOLE 

Hedehusene Skole har til 2. årgang ansat Susanne Laier Magnussen. Susanne 
(kaldet Sanne) har indskolingserfaring og linjefag i dansk, engelsk, kristendom 
og dk2. Hun har desuden en diplomuddannelse i specialpædagogik og har  
arbejdet som inklusionsvejleder. Sanne starter den 1. dec. 

Vi har desuden ansat Kirsten Kristensen til 5. årgang samt valgholdet i  
madkundskab. Kirsten har tidligere arbejdet på Antvorskov Skole og har dansk, 
madkundskab og engelsk som linjefag. Kirsten har desuden erfaring inden for 
Dk2. Kirsten starter den 12. november. 

Derudover starter Niels Askholm op på deltid den 4. nov. Han vil i første  
omgang have 1. årg., 4. årg., 5. årg. og 6.A. Og Emma Green er i 6 ugers  
praktik i 2. klasse. Hun har boet nogle år i England og taget en engelsk  
læreruddannelse. Hun er i praktik for at komme ind i forskellen på den engelske 

og danske model. 
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Virksomhedsbesøg 
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Elever i 8. klasse på…   

HEDEHUSENE SKOLE BESØGTE LIFECLUB 

8.A på Hedehusene Skole har om sundhed i deres projektorienterede forløb. 
Eleverne var i den forbindelse på kombineret virksomheds- og sundhedsbesøg 
hos LifeClub Roskilde den 30. okt., hvor indehaver Jan Madsen fortalte om hans 
arbejde og viste rundt i motionscentret. Se billederne her (link). 

Derudover snakkede de om, hvordan kropsidealerne har ændret sig. Jan er 
nemlig også bestyrelsesmedlem i fitnesscentrenes brancheorganisation (DFHO), 
der har været med til at udvikle undervisningsforløbet "Fit in?", som ønsker at 
skabe et rum til at diskutere kropsidealer og det pres, mange unge oplever for 
at leve op til idealerne og passe ind. Du kan læse mere om forløbet her (link). 

 

0. klasse legede…   

FALDSKÆRMSLEGE PÅ CHARLOTTESKOLEN 

0. klasse på Charlotteskolen arbejder med motorik. Den 31. okt. var  
faldskærmen derfor fundet frem i kantinen. Faldskærmen lægger op til sjov  
aktiv leg i bevægelse, hvor eleverne samtidig lærer at tage imod beskeder og 
samarbejde som et hold. Erfaringer viser nemlig, at øvelser som disse  
styrker muligheden for indlæring. Se billederne her (link). 

 

SFO-værksted med…   

GRÆSKARUDSKÆRING PÅ HEDEHUSENE SKOLE 

Det kan godt være hyggeligt, selvom man laver noget uhyggeligt. Orange  
græskar blev forvandlet til uhyggelige Halloween-figurer i SFO-pyramiderne på 
Hedehusene Skole den 30. okt. Se billederne her (link). 

 

Elever i 2. klasse havde fokus på…   

POLITI & SUPERHELTE PÅ CHARLOTTESKOLEN 

Det bliver ikke meget sejere end at have besøg af Politiet, som 2. klasse på 
Charlotteskolen havde det den 30. okt. Betjentene fortalte om deres arbejde og  
viste noget af alt det udstyr, de bruger. Se billederne her (link). 

Den 31. okt. lavede eleverne små superhelte figurer, som de bagefter skal finde 
på gode superhelte egenskaber til. Se billederne her (link). 

Nyhedsbrevet fortsætter 

Virksomhedsbesøg 

https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://emu.dk/grundskole/idraet/krop-traening-og-trivsel/fit-et-undervisningsforlob-om-kropsidealer-og-fitness
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577243293044457?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577422429693210?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577422429693210?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577422429693210?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577422429693210?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577422429693210?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577422429693210?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577422429693210?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/575933439842109?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/575933439842109?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/575933439842109?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/575933439842109?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/575933439842109?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/576680693100717?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/576680693100717?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/576680693100717?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/576680693100717?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/576680693100717?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577405806361539?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/577405806361539?__tn__=-R
https://www.facebook.com/laeringshusetdk/posts/576680693100717?__tn__=-R


Nyhedsbrev| oktober 2019 

7. og 8. klasse på…   

HEDEHUSENE SKOLE VAR PÅ CYKELTUR 

8. årgang på Hedehusene Skole var på sundhedstur i Hedehusene i samarbejde 

med Hedeland MTB Tours den 23. okt. Eleverne cyklede rundt til nogle af de 

primære udendørs sundhedsfremmende installationer i Høje-Taastrup  

Kommune. Du kan se video og billeder fra dagen her (link).  

Den 22. okt. var det eleverne på 7. årgang, der var af sted. Se billeder fra  

dagen her (link). 

 

Læringshuset.dk 

Elever fra 6.A…   

OPTOG REKLAMEFILM PÅ CHARLOTTESKOLEN 

6.A på Charlotteskolen har om kunstig intelligens i deres projektorienterede 

forløb. Den 30. okt. optog de reklamefilm i engelsk omkring kunstig intelligens, 

der kan være med til at forbedre deres liv.  

Der var for eksempel en idé om en intelligent bodyguardvest, som puster sig 

op, når man har brug for beskyttelse, og en idé om en intelligent  

vaskemaskine, som klarer alt omkring tøjvask. Se billederne her (link). 

 

Motion og bevægelse i regnvejr på…   

MOTIONSDAGEN PÅ HEDEHUSENE SKOLE 

Fredag før efterårsferien var det Skolernes Motionsdag. 8. årgang på  

Hedehusene Skole startede dagen med en rask gåtur på 9.2 km ud til  

Hedeland's Powertrack Bane i øsende regnvejr. Ude ved naturhytten blev der 

spist madpakker og delt hold, før eleverne skulle ud på ruten, som var 1.275 m 

i kuperet terræn og med 15 forskellige forhindringer, de skulle igennem. I alt 

gik samtlige elever 20 km og løb 3-5 km. Se billederne her (link). 

Her er billederne fra 0.-3. klasse (link) og billederne fra 4.-6. klasse (link). 

 

Madkundskabsvalgfaget lavede…   

THAI-SUPPE PÅ CHARLOTTESKOLEN 

Valgfaget madkundskab for elever på 7. årgang på Charlotteskolen lavede  

thaisuppe den 8. okt. Eleverne var delt i grupper, hvor de sammen skulle lave 

den lækre og nemme suppe, som blandt andet bestod af kylling, kokosmælk og 

forskellige grøntsager. Se billederne her (link). 

 

Børn, forældre og medarbejdere deltog i…   

DISNEY-FEST I CHARLOTTESKOLENS SFO 

Fredag den 4. okt. havde SFO-Charlottely på Charlotteskolen inviteret til  

efterårsfest i SFO'en. Temaet var "Disney", så både børn og voksne mødte op 

udklædt som kendte tegnefilmsfigurer. Sammen havde de en kæmpe fest med 

fællesspisning, underholdning og forskellige aktiviteter.  

Tak for alt det lækre mad og tak fordi I kom og legede med på legen.  

Se billederne her (link). 
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Elever i 3. klasse på…   

HEDEHUSENE SKOLE INDRETTER MODELRUM 

3. klasse på Hedehusene Skole indrettede modelrum med lys i natur/teknik den 

3. okt. Først byggede de deres rum af pap, papir og fri fantasi. Derefter  

installerede de lys ved hjælp af strøm, ledninger, pærer og kontakter.  

Se billederne fra 3.B her (link) og 3.A her (link). 

 

Nyhedsbrev| oktober 2019 

Følg Læringshus Nærheden på de sociale medier  

Klik 

Kommende ferie 

Juleferie - 21. dec.-5. jan. 2020 

Vinterferie - 17.-21. februar 2020 

Påskeferie 6.-13. april 2020 

Kontakt Charlotteskolen 

charlotte-skolen.aula.dk 

charlotteskolen@htk.dk 

43 35 23 40 

Man.-fre. kl. 7.45-15.15 

Kontakt Hedehusene Skole 

hedehusene.aula.dk 

hedehuseneskole@htk.dk 

43 35 21 40 

Man.–fre. kl. 7.45-15.15 

Link til Facebook 

Link til LinkedIn 

Link til YouTube 

 
 

 

Læringshuset.dk 

Det er vigtigt at få nok søvn, men…   

BØRN TAGER MOBILEN MED I SENG 

Søvn er noget af det vigtigste, når det kommer til læring og trivsel i skolen. 

Psykiatrifondens nye undersøgelse viser dog, at hvert andet barn bruger sin 

smartphone eller tablet inden sengetid.  

Det kan have alvorlige konsekvenser, fordi skærmene frarøver børn og unge 

nødvendig søvn. Psykiatrifondens chefpsykolog Ditte Charles opfordrer forældre 

til at interessere sig for deres børns digitale liv. Så er det også lettere at sætte 

grænser, lyder det. Læs mere i artiklen her (link). 

 

Undervisningsministeriet har indført…   

NYE FRAVÆRSREGLER PÅ SKOLERNE 

Ny bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet fortæller, hvordan skolerne skal  

registrere ulovligt fravær, så forældrene i yderste konsekvens kan blive trukket i 

børnechecken, hvis deres barn har mere end 15% ulovligt fravær. Kommunerne 

har frem til den 1. januar 2020 til at implementere den nye fraværsregistrering. 

Læs mere her (link). Skolerne informerer nærmere omkring reglerne snarest. 
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