
 

 

Nyt fra…   

SKOLELEDEREN I LÆRINGSHUSET 

Kære elever og forældre på Charlotteskolen og Hedehusene Skole 

Der blev nørdet igennem i fredags, hvor de nye maskiner kom hjem. Det drejer 

sig om vores nye folieskærer, 3-D-printere og laserprinter. Særligt laserprinteren  

løb med opmærksomheden. Der blev skåret figurer i forskellige materialer alt imens 

de mange anvendelsesmuligheder i undervisningen blev drøftet flittigt.  

Vi er godt i gang med at etablere maker-space-lokaler på både Charlotteskolen og Hedehusene Skole. Maker-space-

lokaler er lokaler, hvor der er rum til at kreere forskellige produkter i forbindelse med den projektorienterede  

undervisning. De nye læringsrum skal med deres forskellige teknologier og forskellige materialer skabe grundlag for de 

mere kreative løsningsforslag og produkter i elevernes projekter. Maker-space åbner på den måde op for mange nye  

muligheder, og det bliver spændende at følge, hvad eleverne får ud af det. 

Før vinterferien var jeg inviteret ned og se et klasselokale på 7. årgang på Charlotteskolen. Lokalet er nyindrettet med 

mange nye arbejdsmuligheder for eleverne. Eleverne kan nu flytte rundt i lokalet alt efter opgave og præferencer.  

Klassens lærere fortalte om tankerne bag indretningen, og de var meget positive overfor, hvor stor betydning det havde 

haft for læringsmiljøet i klassen. I kan se billeder af indretningen i næste nyhedsbrev. 

På den måde er der flere spændende ting i gang rundt omkring på skolerne, i takt med vi skridt for skridt går i retningen 

af Læringshuset i Nærheden. Det der imponerer mig mest, er at se, hvor mange nysgerrige medarbejdere og elever, vi 

har, som tør udfordre sig selv og prøve kræfter med små ændringer i egen praksis, der kan gøre en forskel. 

Med venlig hilsen skoleleder  Casper Madsen  

CAS P ER MA DS EN  ANB EFA L ER…  

at du tager til ”BROINDVIELSE” af broen fra Hedehusene 
til Nærheden den 29. marts kl. 14 (læs mere her - link). 
Samt til ”BORGERMØDE” om fremtiden for Hedehusene 
bymidte den 12. marts kl. 19 (læs mere her - link). 

 

2. apr.  
(elevmødepligt) 

Kalenderen 

Forårsfestival 

Vokseværk på byggepladsen, hvor…   

LÆRINGSHUSET SKYDER OP 

Læringshuset skyder op på byggepladsen i Nærheden, og maskinerne ser ikke 

længere så store ud sammenlignet med bygningen.  

Det nederste niveau og idrætshallen fylder nu så meget, at det svært at se fra 

det ene hjørne af bygningen til det andet, som vi kunne i starten, når vi stod 

ved siden af bygningen. Se billederne her (link). 

 

Læs også artiklen 
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Nyhedsbrevet fortsætter 

Inspireret af tårnfalken…   

LÆRINGSHUSET HAR FÅET NYT LOGO 

Fremtidens Skole - Læringshuset i Nærheden skal ligesom andre skoler have et 

kendemærke. Et kendemærke af symbolsk karakter. Undersøgelser viser  

nemlig, at vi er mere lydhøre over for et visuelt billede end en tekst. Det er 

ganske enkelt lettere at genkende selv et komplekst billede, end det er at  

huske en lang sætning.  

Læs artiklen på SN.dk her (link). 
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KORT NYT          

 

 

Nyt fra…   

SKOLELEDEREN PÅ CHARLOTTESKOLEN 

Kære elever og forældre på Charlotteskolen 

I dette evigt silende regnvejr er det jo ikke just sneboldkampe og glatte fliser, der har plaget os denne vinter, men vi har 

fået afholdt nogle af vores gode vintertraditioner med fokus på fællesskab og hygge på Charlotteskolen. 

30. januar holdt 7.-9. klasse udskolingsfest. Kun ganske få var forhindret i at deltage, så det blev et brag af en fest, der 

startede med masser af god mad til fællesspisningen – tak til alle jer forældre, der sørgede for at give jeres børn de  

lækre retter med til fællesbordet. Eleverne var gode til at hjælpe med at få ryddet bordene væk, så dansegulvet blev frit, 

og så blev der ellers danset som aldrig før, da DJ’en satte musikken i gang, indtil festen sluttede kl. 22.  

14. januar, inden vinterferien, var udskolingen trukket i et helt andet outfit, da vi holdt den årlige Volleyball-turnering for  

7.-9. klasse i hallen. Her handlede det ikke om at se godt ud, men om at kæmpe, kaste sig rundt efter bolden og heppe 

på klassekammeraterne. 9.B’s piger vandt finalen over 7.B. 9.A’s drenge vandt finalen over 8.X. Og 9.F vandt  

fairplayprisen. Tillykke til vinderne og tak for kampen til alle andre deltagere. 

Mens udskolingen gjorde klar til turneringen, nåede indskolingen at slå katten af tønden i hallen om morgenen. Børnene 

var simpelthen så festligt udklædt i år - nogen til ukendelighed – og mange af de voksne går også lidt anderledes klædt 

den dag. Tak fordi I legede med. 

Vi har været spændte på, om der blev nok salg i kantinen til, at Bagel- og Sandwichshoppen fortsat ville tilbyde mad i 

vores kantine. Men salget går godt, og vi er meget glade for, at vi fortsat kan tilbyde vores elever (og forældre) et godt  

frokosttilbud som alternativ til den velsmurte madpakke. 

2. april har vi igen festival - Forårsfestival kalder vi det denne gang - som afslutning på vores projektperiode. Vi har  

endnu ikke helt planlagt detaljerne, men vi håber, I møder ligeså mange op som til Vinterfestivalen i december. Der 

kommer nærmere information. Hvis der er klasseråd, som kunne tænke sig at bidrage til festivalen med en kaffebod, 

kagebod eller lignende, må I meget gerne skrive til mig senest 20. marts. Jeg tænker, vi kan have 3-4 boder, og hvis 

der er flere forældreråd, som byder ind, trækker vi lod. Overskuddet skal gå til klassekassen. 

Endelig vil jeg minde jer om, at vi har valg til skolebestyrelsen her i foråret. Der vil komme mere information ud senere, 

men tænk allerede nu over, om det kunne være noget for dig. Det bliver jo nok Charlotteskolens sidste skolebestyrelse, 

og den skal sammen med skolebestyrelsen på Hedehusene Skole følge os godt over i det nye Læringshus i Nærheden. 

Med venlig hilsen skoleleder   Minna Thøgersen 

Nyhedsbrevet fortsætter 
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Nu er der også...   

AFTENÅBENT I FORÆLDRERÅDGIVNINGEN 
Læs mere om Skole og Forældres forældrerådgivning her (link).  

Foretrækker du...   

BØGER ELLER DIGITALE MEDIER? 
Læs mere om fordele og ulemper ved bøger og digitale medier her (link). 

Hyggelig komsammen, da vi sagde…   

FARVEL TIL JENS SIG WADSHOLT 

Den 27. februar sagde vi pænt farvel til Jens Sig Wadsholt, souschef på  

Hedehusene Skole, som går på en velfortjent pension efter en lang og god  

karriere i skoleverdenen. Jens valgte at holde en lille komsammen på skolens 

lærerværelse i uformelle rammer for de nærmeste kollegaer. Se billederne her 

(link). Jens har været på Hedehusene Skole siden august 2011. Før  

Hedehusene Skole var han på Grønhøjskolen i Høje-Taastrup Kommune. Der 

skal lyde en stor tak for indsatsen gennem årene og et held og lykke med den 

nye tilværelse. Vi ønsker dig alt det bedste i fremtiden. 

Der er ansat en ny afdelingsleder på Hedehusene Skole, som starter 1. marts.  
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Luft, jord og vand var i fokus, da…   

ELEVER UNDERSØGTE ALTERNATIV ENERGI 

Eleverne på 9. årgang på Hedehusene Skole undersøgte alternative  

energikilder i fysik/kemi den 25. feb. For eksempel luft, jord eller vand.  

Samtidig øvede de sig på den fælles faglige naturfagsprøve i fysik/kemi, biologi 

og geografi, som de skal op i enten individuelt eller gruppevis i forbindelse med 

prøverne sidst på skoleåret.  

Se billederne her (link). 

 

Fælles prøve i fysik/kemi,  
biologi og geografi venter 
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SFO-børnene i 0. klasse var til…   

ÅRGANGSFEST I SFO-PYRAMIDERNE 

Fredag den 7. feb. afholdte SFO-Pyramiderne på Hedehusene Skole fest for alle 

0. klassebørnene.  

Børnene var en tur i Eventyrfabrikken, hvor de prøvede nogle af alle de sjove 

aktiviteter. Tilbage i SFO'en stod den på pølser med brød, danselege, fredagslik 

og hygge. Se billederne her (link). 

Fredag den 14. feb. var det SFO-børnene i 1. klasses tur. 

 

Der blev hamret og banket i…   

HÅNDVÆRK & DESIGN I SLØJDLOKALET 

6.B på Charlotteskolen havde håndværk & design den 7. feb. Se billederne her 

(link). 

Eleverne var i sløjdlokalet, hvor nogle af dem arbejdede på små borde og andre 

af dem lavede string art. String art er en kunstform, hvor du sætter små søm 

fast i et mønster på en plade, hvorefter du fører en snor fra søm til søm. 

 

Der er kommet…   

NYT UNI-LOGIN TIL ALLE 

Den 18. feb. kom der nyt UNI-login i form af nyt udseende og funktionalitet, 

som led i en forbedring af sikkerheden.  

Som noget nyt vil adgangskoderne være målrettet elevernes alder, og der  

bliver større krav til adgangskoderne i takt med, at eleverne bliver ældre.  

Medarbejdere, forældre og elever kan selv nulstille deres adgangskode ved 

hjælp af NemID. Forældre kan også via NemID hjælpe deres børn med  

nulstilling af adgangskoden. Læs mere på hjemmesiden (link). 

 

Elever fra 7.-9. klasse deltog i...  

VOLLEYBALL-TURNERING I HALLEN 

Eleverne på 7.-9. årgang på Charlotteskolen skød vinterferien i gang fredag den 

14. feb. med en kæmpe volleyball-turnering i hallen.  

Eleverne stillede op klassevis med et pigehold og et drengehold. Udover æren 

fik vinderne et gavekort til klasseklassen. Desuden var der en fairplaypris at 

kæmpe om. En god start på vinterferien. Se billederne her (link). 
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Eleverne i 7. klasse var på…   

VALGFAGSTUR TIL KØBENHAVN 

Valgfagene for elever på 7. årgang på Charlotteskolen var på ekskursion til  

København i slutningen af sidste måned.  

Eleverne på valgfaget billedkunst var på SMK - Statens Museum for Kunst, hvor 

de deltog i et undervisningsforløb med en kunstformidler. Valgfaget håndværk & 

design var på Designmuseum Danmark, hvor de besøgte udstillingen Night  

Fever om musik, mode og design. Valgfaget madkundskab prøvede sig selv af 

som madanmeldere på den franske restaurant Sebastopol.  

Se billederne her (link). 

 

          Følg Læringshuset på de sociale medier  

Klik 

Kommende ferie 

Vinterferie - 17.-21. februar 

Påskeferie 6.-13. april 

St. Bededag 8. maj 

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 
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Eleverne i 1. klasse var på…   

BYGGEPLADSBESØG I NÆRHEDEN 

1. årgang på Charlotteskolen og Hedehusene Skole var forbi byggepladsen i 

Nærheden i slutningen af sidste måned.  

Eleverne skulle se, hvor Læringshuset bliver bygget og besøge Springcenter 

Nærheden, som ligger lige ved siden af den nye skole. Der blev også tid til at 

tage trapperne op i klatretårnet, hvor der er god udsigt til hele Nærheden.  

Se billederne her (link). 
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