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Vemmelev Skole fejrer
50 års fødselsdag...

I følge arkiv.dk blev Hemmeshøj
Skole i 1968 nedlagt. Eleverne
blev fyttet til adressen Skolevej
2 i Vemmelev. På denne måde
opstod
Vemmelev-Hemmeshøj
Centralskole, men først i 1978 indviedes skolen under navnet Vemmelev Skole.
Torsdag d. 6. september blev der
holdt 50 års fødselsdag. Skolen fejrede, at det netop var 50 år siden,
at der for første gang blev drevet
skole på Skolevej 2. Fødselsdags-

arrangementet blev afviklet i fere
etaper. Først skulle der pyntes op
med fag og blomster. Det stod indskolingen for. Så skulle festkagerne
pyntes med glasur, slik og fag. Det
tog elever fra mellemtrinnet sig af.
Eleverne fra udskolingen havde
påtaget sig opgaven, at arrangere forskellige legeaktiviteter. Disse
forlystelser blev sat i gang kl. 12.
Efter en stram tidsplan skulle indskolings- og mellemtrinseleverne
nå rundt og prøve alle aktiviteter-
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ne. Undervejs skulle de også lige
nå inden om kagebordet, hvor der
blev serveret fødselsdagskage og
saftevand. Efter eleverne var blevet
sendt hjem kl. 14.30 blev forældre
og andre interesserede budt på
kafe og kage. Inviterede repræsentanter fra kommunen og et par
pensionerede lærere, som begge
havde været med, da skolen i sin
tid åbnede dørene for første gang
bidrog til festlighederne med taler
og historier fra skoleåbningen.

Lige før lukketid...

Nogle af de traditioner,
som kun sjældent bliver
omtalt i ”Værd at vide”
er de traditioner, som
skolen har i forbindelse med at eleverne går
på sommerferie. Her
tænkes dels på idrætsdagen, som afvikles på
årets sidste skoledag
og den måde vi ønsker

hinanden god sommerferie inden skolen for
alvor lukker ned.
Idrætsdagen var fornyet med spændende
aktiviteter, som f.eks
blindefodbold, stratego,
hospitalsfanger og gakkede stafetter. I pausen
blev der spist frisk frugt
frit leveret fra Brugsen.
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Børnene var på hold bestående af elever fra 0. 8. klasse. Som sædvanlig
var de store elever gode
til at tage sig af de små,
så alle fk sig en fornøjelig dag i sommervarmen.
Da klokken var 12.15
mødtes alle i festsalen,
hvor skolens ledelse

holdt tale for børnene
og blandt andet takkede de to elevrådsformænd for deres arbejde.
Til sidst blev alle tilstedeværende ønsket en
rigtig god sommerferie,
inden der blev sluttet af
med sommerferiesangen.

Første skoledag...

Første skoledag er altid noget særligt. På Vemmelev
Skole har det i årevis været en tradition at de nye børnehaveklasseelever sammen med deres forældre er
blevet budt velkommen af skolens ledelse ved fagstangen. I år var det dog rykket hen foran skolens hovedindgang. Her fk forældre og elever også lejlighed
til at hilse på børnehaveklasselærerne, inden man gik
inden for.
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For mellemtrins og udskolingseleverne
vedkommende har der efter skolereformens gennemførelse stået bevægelse på
programmet på første skoledag. Fra kl. 12
- 14 var der på fodboldbanerne arrangeret
et par-stafetløb, hvor en elev sammen med
en makker på skift skulle løbe en ca. 750
meters rundstrækning. Løbet blev afrundet
med frugtspisning samt kåring af vindere i
forskellige aldersgrupper.

Fantastisk pletskud...

Mange kan sikkert godt nikke genkendende til, at mange af de billeder, man
tager med en mobiltelefon eller et kamera ikke lige rammer den forventede
situation - især ikke hvis motivet er i bevægelse.
Billedet til højre stammer fra en ekskursion til Zoologisk Have, som de nuværende 2. klasser var på lige før sommerferien.
Den dygtige fotograf er Ingelise, som
har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt - og har ”skudt” en isbjørn,
som får sig en svømmetur, mens en elev
interesseret kigger på.

Hyggelig skolestart med disc golf og museumsbesøg

S

om opstart på skoleåret var 5b en tur i Slagelse. Først var vi en tur bag ved det gamle stadion. Heromkring er der opsat en del kurve rundt
omkring i træer m.m. Vi blev inddelt i hold og så
skulle vi ellers spille Disc Golf. Med frisbees skulle
vi forsøge at ramme kurven med så få kast som
muligt. Det viste sig at være sværere end ventet.
Nogle af vores frisbees ramte ind i hække eller i
brændenælder. Vi fk fat i de feste igen, undtagen de par stykker der endte i naboernes haver.

Bagefter gik vi ned på Slagelse Museum. Oplevel-

sen her var meget blandet. Nogle af os syntes, at
det var ret spændende og kunne nyde de mange
detaljer. Andre af os kom ret hurtigt igennem de
forskellige lokaler. Alle elever var samlet nede i
den lille H.C. Andersen afdeling. Her lærte vi om,
hvordan Slagelse by så ud dengang, han boede i
byen og hvordan det var at gå i skole på den tid.
Vel hjemme på skolen igen kunne vi være enige
om, at det havde været en rigtig god dag. Vi havde fået gode fælles oplevelser med frisk luft og
masser af motion. Vi havde lært noget og vi havde fået grinet sammen.
Tak for en god tur

Spisepausen blev tilbragt i anlægget, hvor der
også var tid til at lege lidt. Det var et godt frikvarter.

4

Indskolingskoncert med CPH Marimba Duo
Med Anders og Mathias som topengagerede formidlere blev indskolingseleverne guidet sikkert
og underholdende gennem en musikalske odyssé,
hvor man kom hele jordkloden rundt med en perlerække af klassiske og folkloristiske musikstykker
fra bl.a. Frankrig, Japan og Nigeria, samt fra tegneflmens verden. Det hele foregik på marimba, som
er et eksotisk og varmt klingende instrument, som
spænder over 5 oktaver og er 2,5 meter lang samt
på marimbaens jazzede søsterinstrument: Vibrafonen.

På tur med kulturbussen til de underjordiske...

Efter en velkomst på Sorø Museum gik turen til Sorø Akademi,
hvor eleverne deltog i en dialog
om lokale sagn og nøglebegreber, som tro, overtro, sagn, mytologi, varsler.
På Sorø Akademi blev der
zoomet ind på sagnet om
djævlens fodspor samt B.S. In-

gemanns overtro og ”øjevidneberetning” om overnaturlige
fænomener på Akademiet. Tilbage på museet blev der gået i
dybden med de underjordiske.
Hvem var de, hvor møder vi
dem, og hvorfor er de forskellige
fortællinger om dem opstået?
Til sidst skulle eleverne arbejde

med dramatik og fortællekunst.
I grupper skulle eleverne tage fat
i en fortælling om de underjordiske eller et eksempel på overtro
og lave en kort sketch, som så
skulle vises for resten af holdet.

Teddy 3.b fortæller:

Vi hørte en historie der hed djævlens fodspor. Den handlede om
en pige, der løb fra en djævel. Pigen løb og løb. Til sidst løb pigen
op i Sorø Klosterkirke, men lige
da djævlen kom op, slog klokken
ding dong ding dong, så djævlen
hoppede ned på en grav. Så smadrede graven. Vi lavede små teaterstykker. Om tro og overtro. Vi var i
Akademihaven. Det var fedt.
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Hvordan fejrer man egentlig en
skoles 50 års fødselsdag ? - Jo, man
går kun ”rigtig”i skole til klokken 12,
hvorefter man deltager i en masse
forskellige udfordrende udfoldelser
- og så krydret med et stykke fødselsdagskage og en tår saftevand.
På denne måde fk eleverne med en
masse bevægelse markeret at Vemmelev Skole fyldte rundt.

En dejlig fødselsdag...
Fodboldrundbold, forhindringsbane, tovtrækning, høvdingebold, stafetløb og stikbold udgjorde de aktiviteter udskolingen havde fundet på.
Gode aktiviteter, som ramte alle aldre, og som var nemme at sætte i scene. Omkring 20 minutter pr. post og
så videre til næste post. Sådan forløb
eftermiddagen på bedste vis.
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Åbent hus...

Fint besøg...

I forbindelse med Vemmelev Skoles 50 års
fødselsdag blev der som tidligere nævnt inviteret til åbent hus fra klokken 14.30.
Der blev budt på kafe og kage i lighed med
åbningen af skolen for 50 år siden.
Programmet bød på en række taler. Først bød
Emil velkommen og fortsatte med at give et
rids af skolens historie op. Udvalgsformand
Helle Blak fortsatte talerækken. I talen kom
hun ind på, at Vemmelev Skole jo ikke længere fremstår, som en ny skole - og at man godt
kunne se, at den visse steder trængte til en
modernisering. Men med kommunens anstrengte økonomi in mente påpegede hun,
at kommunen hellere vil bruge pengene på
at sikre elevernes læring, frem for at bruge
dem på mursten.
Derpå underholdte SFO-koret med 2 sange.
To tidligere ansatte, som var der fra starten
Karen Marie Fløe Henriksen og Svend Erik
Pontoppidan fortalte om deres tid på Vemmelev skole.
Karen Marie havde i sin tale meget fokus på,
hvordan selve dagen var dengang, mens
Svend Erik fortalte fere sjove anekdoter om,
hvordan det var at være lærer på denne tid.
Endelig sluttede de to elevrådsformænd af
med at fortælle om, hvordan det er at være
elev på Vemmelev Skole i dag.
Ved det efterfølgende kagetraktement kunne man enten tage kafen med ud og overvære juniorklubbens cykelshow eller blive
inde og få sig en snak med tidligere ansatte,
som var mødt talstærkt op.

7

I forlængelse af et arbejde i n/t om
vand, grundvand og spildevand har
begge 5. klasser været på besøg på
Yderzonen i Næstved. På Yderzonen
fk eleverne et godt indblik i vandets kredsløb, herunder hvordan
vand efter at have forladt vandhanen forandres fra at være en ressource til at blive at problem, som skal
ledes væk. I den forbindelse skulle
eleverne undersøge hvilke stofer, der

Vandets forunderlige veje...
var havnet i noget udleveret spildevand. Desuden fk vi en rundvisning
på rensningsanlægget - for 5.as vedkommende på en dag, hvor regnen
væltede ned. Ud over at blive godt
gennemblødte så 5.a et rensningsanlæg arbejde på fuld kraft, med fyldte
vandreservoirer og hurtig gennemstrømning. Vejlederen fortalte, at
han aldrig i de 6 år, han havde været ansat, havde set noget lignende.
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Forandringshelte i aktion
I forbindelse med fordybelsesugen arbejdede 5.
klasserne samt aldersvarende elever fra e-klassen
med FNs verdensmål. Arbejdet var projektorienteret og rettet mod, at eleverne ud fra deres viden
om udvalgte verdensmål skulle lave en stop-motionflm. I flmen skulle indgå en forandringshelt,
som skulle træde i karakter ved ud fra det valgte
verdensmål at gøre sit bidrag til, at verden blev

dybelsesuge
For

Uge 39

eleverne lave et lille oplæg, hvor de dels
j
skulle præsentere deres flm, dels demonstrere deres viden om emnet. Fredag efter spisepausen blev projektet afsluttet med en flmfestival, hvor eleverne viste deres flm og fremlagde

Vidste du ?

deres oplæg.
Set fra lærerside, havde vi (lærerne) nok sat barrieren for højt. De alvorlige temaer viste sig nemlig
at være noget sværere for eleverne, at forholde sig
til end forudset, hvilket betød, at de knap nåede
den indsigt, som på deres niveau, skulle gøre dem
i stand til sætte deres flm ind i et større perspektiv.
Når det så er sagt, skal eleverne have ros for deres
seriøse arbejde med selve flmproduktionen.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169
delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskafe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs
og mere bæredygtig økonomisk vækst. De
fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke
internationale partnerskaber.

Ved at klikke på de to flmruller til højre kan
man se to tilfældig valgte af elevernes flm,
nemlig ”Karl redder Afrika” og ”Piger i nød”.

Kilde: verdensmaalene.dk

et bedre sted at leve. Inden flmarbejdet gik i
gang, blev eleverne først introduceret for FNs verdensmål, hvorefter de på 3 værksteder arbejdede videre med temaer som dækkede fere af verdensmålene. Sidste opgave, inden der skulle laves
storyboard og flm, var at vælge sig ind på det
tema, som man havde fundet mest interessant.
Derpå fulgte gruppedannelser samt yderligere fordybelse om emnet ved at søge på nettet og samle
de vigtigste informationer og links på en padlet
(en slags netbaseret opslagstavle). Produktionen
af flmene bestod i et arbejde, hvor eleverne skulle udfolde deres fælles ide ved at lave storyboard,
lave baggrunde og fgurer til flmen, optage flmen,
uploade flmen til server, hvor der var mulighed
for at redigere flmen ved at fytte rundt på scener
og sætte lyd på og endelig sende flmen videre til
skoletube.dk. Undervejs i flmproduktionen skulle
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Projekt Edison 2018...
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En central slukkeboks, som kan slukke for alle standbyapparater på en gang eller en indkøbsvogn med computerskærm, der både kan vise vej til varerne og beregne priser m.m. bliver
måske nogle af fremtidens hjælpemidler? - Disse projekter var med i bunken af innovative ideer, som 7.
årgang bragte med til lokalfnalen i Antvorskovhallen. Forlydender fortæller at konkurrencen var benhård - og at der trods ideernes forskellighed kun var små nuancer, som
afgjorde dommernes valg af vindere. Desværre faldt Vemmelev Skoles bidrag til konkurrencen ikke i dommernes smag. I hvert fald ikke
i så høj grad, at
de blev præmieret.

Fakta om Projekt Edison 2018

Projekt Edison er en sjov, lærerig og landsdækkende opfnderkonkurrence for elever i 6. og 7.
klasse, hvor eleverne gennemgår en innovativ
læringsproces.
Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling
i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, hvilket de senere skal
fremvise på en større messe.
På denne måde er Projekt Edison med til at
give eleverne muligheden for at deltage i en
innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og muligvis vække en interesse for entreprenørskab og iværksætteri.
Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt
samt udfolde sig kreativt.
I dette års udgave af Projekt Edison er formålet, at eleverne opnår grundlæggende viden
om temaet grøn omstilling inden for de tre
fokusområder: Forbrug med omtanke, Klima
og Energi. Denne viden skal danne grundlag
for en idéudviklingsproces, hvor eleverne udvikler innovative kompetencer og gør sig erfaringer med at arbejde i en værdiskabende og
virkelighedsnær proces.
Kilde: Projekt Edison
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Vemmelev Skole og pressen...
Vemmelev Skole har i den forløbne periode markeret sig tydeligt i
medierne. Eksempelvis har TV2øst været forbi skolen fere gange
både i forbindelse med skolens
fødselsdag, for at høre om ledelsens holdning til at regeringen vil
justere på skolereformen herunder
bevægelse i undervisningen og
endelig for at høre nærmere om, at
skolen er med i den nye og udvidede ordning om afaldssortering.
Det ser ud til at både ledelse, lærere og elever gerne stiller op, når de
lokale aviser og tv-kanaler
Læs artiklen fra TV2-east om ændring af skolereform
melder sig. For Vemmelev
Skole er det en gratis chance for at vise, hvad skolen Læs artiklen fra TV2-east om den nye afaldsordning
står for.
Se klippet hvor TV2-east spørger til ændring af reVed at klikke på knapperne form
i skemaet øverst til højre
kan du se eller gense klip- Se klippet hvor TV2-east er til fødselsdag
pene fra TV2-east, ligesom
du også kan læse eller gen- Læs hvad SN.dk skriver om projekt Edison
læse artiklerne om Vemmelev skole, som andre Læs hvad SN.dk skriver om skolens fødselsdag
medier har skrevet.

Læs hvad VDonline.dk skriver om skolens fødselsdag
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SKOLE
reform

Vemmelev Skole

50 år

Borte med blæsten...
- Ekstrabladets Skolefodboldturnering.

Efter scoringer af Magnus Juhl Andersen, Daniel Anders Rossing,
Viktor Rud Oxbøll samt Viktor Thrane Jørgensen blev Skælskør
Skole banket med 4 - 0 på udebane i første runde af Ekstrabladets skolefodboldturnering. Derfor var optimismen helt i top før
mødet med Eggeslevmagle Skole på hjemmebane.
Desværre gik det ikke helt som forventet. Selve kampen var meget lige, men spillerne fra Skælskørskolen formåede at udnytte
medvinden til nogle hurtige kontraangreb og skud udefra. Det
resulterede i en 3-0 føring ved pausen. I starten af anden halvleg
lagde Vemmelev et voldsomt pres mod Eggeslevmagle - men
det blev ikke andet til lige ved og næsten. Først sent i kampen
lykkedes det ved Jeppe Olsbro, at få reduceret - men da var det
for sent.
Fidusbamserne i de to kampe gik til henholdsvis Viktor Thrane
Jørgensen og Jeppe Olsbro, mens fairplayhåndklædet gik til Viktor Rud Oxbøll.
For pigernes vedkommende var deltagelsen i skolefodboldturneringen
desværre en kort fornøjelse. Allerede i første runde besejrede pigerne
fra Skælskør Skole vores piger med
2 - 0, og dermed var det slut.
Fidusbamsen gik til Alberte Møllergaard, mens fairplayhåndklædet gik
til Julie Malmbæk.
Holdfoto og resultater kan ses ved
klikke på bolden til højre.
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Fagbøger hængt til tørre...
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Vinder cyklistfnalen

Sørme om det ikke lykkedes for Alberte
fra 7.b at vinde årets cyklistfnale. På sikker
kørsel i for hende et ukendt område slog
hun alle fnaledeltagerne fra de andre
skoler i Slagelse Kommune. Med det fotte resultat fulgte en check på 1000 kroner.
Herfra skal lyde et kæmpe tillykke !!!

Glade elever fra 4.a har netop udstillet deres arbejde fra
fordybelsesugen på skolebiblioteket. I løbet af ugen er
eleverne blevet klogere på, hvad der kendetegner en
fagbog. For at afprøve deres viden har eleverne hver især
lavet deres egen folder om et fantasidyr. Disse foldere
kan nu beses på biblioteket.

Se

Tilløbsstykke...

I forbindelse med de store nedbørsmængder sidste efterår og
vinter trængte kloakkerne til at
blive renset. Det vækkede nysgerrigheden for fere indskolingselever, som spændt fulgte
med i, hvad dybet gemte.

Sjældent syn i skolegården...
Det er ikke dag man får lejligheden til at betragte en rovfugl på nærmeste hold. Men
en formiddag i august var en
spurvehøg landet i indskolingsgården nær rutsjebanen.
De feste børn opdagede den
ikke, men nogle få kunne sidde og nyde synet af den fotte
fugl. Det var underligt, at den
ikke føj væk,
men måske den
var skadet ?
I frikvarteret efter var den føjet væk.
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Eventyrlige dramaer...

I fordybelsesugen var scenen at for sjette årgang. Med inspiration i et eventyr eller lignende skulle eleverne nemlig skrive eller omskrive et stykke drama - og derefter opføre det
for hinanden. Klodshans og de tre små grise var blandt de eventyr, der fk sig en tur i vridemaskinen og blev omfortolket til stor morskab for både publikum og de optrædende.
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Sjov og klovnerier...
Eleverne fra 2. klasse har deltaget i arrangementet ”Sjov og
klovnerier”.
Det kom der nogle fornøjelige timer ud af, hvor der både var tid
til at få lagt klovneansigt og få leget nogle forskellige lidt follede
bevægelseslege.
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6.b på golfklubbesøg ...
6b har været på tur til Trelleborg
Golfklub. Desværre var vejret ikke
helt med os og vi fk besøg af en
større regnbyge – men vi havde en
god og hyggelig dag. Om formiddagen blev vi ”uddannet” i at spille golf. Vi prøvede dels at skyde så
langt vi kunne (hvis vi overhovedet
ramte kuglen) og dels at putte.

Ingen af delene var særlig
nemt, men det var sjovt. Efter spisepausen var vi ude på
de rigtige golfbaner. Vi blev
inddelt i 4 hold og hver vores
træner med rundt. Det var en
service, at golfklubben havde
stillet så mange folk til vores
rådighed. Dagen blev afsluttet med, at vinderholdet fk
en fot ”sølvpokal”. Vi havde
en rigtig god dag og vi fk en
masse motion, uden at vi helt
lagde mærke til det. At spille golf er sjovt og ikke kun for de rige,
som nogle tror. Vi fk også et godt tilbud om at spille gratis resten af året, hvis vi meldte os ind i klubben.

Axel elsker biler...
1.a kørte mod drømmene sammen
med ”Axel elsker biler”.
På deres rejse mødte de biltyper,
bilmærker, lavede folde-bilbøger om
Axel og satte deres drømme på
papir og veje, som de nu
kører rappende
derudad.
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Med kurs mod eferårsferie...

Den sidste forhindring inden eleverne kunne gå på en velfortjent efterårsferie var en
løbetur eller en cykeltur i det smukkeste vejr
og de fotteste efterårsfarver.
Vemmelev Skole hører til blandt de 98% af
Danmarks folkeskoler, som hvert år deltager
i Skolernes Motionsdag.
I følge Dansk Skoleidræt mener man, at der
årligt deltager omkring 700.000 børn på dagen. Tilsammen løbes der, hvad der svarer til
jorden rundt 35 gange.
På Vemmelev Skole er der ud over løbe- og
cykelture også mulighed for at melde sig til
dans.
I år var inspirationen til dansesekvenserne
hentet fra det populære computerspil ”Fortnite”, som rigtig mange elever, hver dag
begiver sig af med. Ved dagens afslutning,
hvor alle elever samles i hallen for at se danseopvisning og kåre vindere, blev publikum
udfordret med en opgave, som bestod i at
tælle antallet af forskellige Fortnite-moves.
16 måske 17 moves var det rigtige svar. Inden kåringerne var der tid til at Luka demonstrerede nogle af de moves han havde
lært til hip-hop, ligesom publikum også fk
mulighed for at afprøve deres talenter.
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Junioridrætsledere på arbejde...
Junioridrætslederuddannelsen på Vemmelev Skole gør de yngste elever mere aktive og de ældre
elever klogere på planlægning, innovation og formidling.
I dette skoleår har Vemmelev
Skole i samarbejde med Dansk
Skoleidræt igangsat valgfaget
Junioridrætsleder. Det betyder,
at 20 elever en gang om ugen

ning, at god tilrettelagt idræt og
bevægelse kan højne elevernes
trivsel og læring, og derfor er det
meget vigtigt for os som skole at
inspirere vores elever til at være

hvad det vil sige at undervise
børn og får nogle helt unikke erfaringer med nogle kompetencer, som vil være meget vigtige
i deres fremtidige uddannelse.
De lærer at være innovative, at
planlægge sammen med andre,
at formidle og at være omstillingsparate. Allesammen kompetencer som vil være vigtige
i det 21. århundrede. De små
bliver inspireret og får ud over
det en tryghed ved at kende de
store børn. Det gør mig stolt og
varm om hjertet, når jeg ser en af
vores 0. klasser gå sammen med
en fra 8. klasse, fordi de kender
hinanden fra Junioridrætsleder
bliver undervist i, hvordan man fysisk aktive. Når de ældre ele- undervisningen” fortsætter skoplanlægger og gennemfører ver planlægger og igangsætter leleder Emil Krapper.
idrætsaktiviteter og lege for idræt og bevægelse for de små,
børn. Og teorien bliver afprøvet får vi skabt rollemodeller som de
i praksis. Junioridrætslederne små ser op til, og dermed får vi
er igennem skoleåret ”hyret” til fere elever aktive” – udtaler skoat lave aktiviteter for børnene i leleder Emil Krapper.
SFO´en.
Eleverne gør hinanden gode
Idræt og bevægelse højner læ- Mens de yngre elever får træring og trivsel
ning og introduktion til en masAt Vemmelev Skole har valgt at se idrætslege, som de på sigt
tilbyde udskolingseleverne ju- selv kan igangsætte i SFO´en, får
nioridrætsledervalgfaget er ikke de ældre elever mulighed for at
tilfældigt. Skolen har igennem prøve deres teoretiske viden af i Junioridrætslederuddannelsen
en længere periode haft fokus praksis.
på, hvordan idræt og bevægelse På Junioridrætsleder valgfaget Dansk Skoleidræt og DIF har
kan bruges til at styrke sociale undervises eleverne blandt an- med støtte fra TrygFonden udkompetencer, trivsel og læring. det i motorisk udvikling og træ- viklet undervisningsmaterialet
På skolen tilbyder man fx aktiv ning, planlægning og formid- til Junioridrætslederuddanneltransport til skole ved en Gå-bus, ling, samt hvordan man udvikler sen. Materialet tager sit afsæt i
der arbejdes med bevægelse i og justerer aktiviteter i forhold til en række udvalgte emner, som
den fag-faglige undervisning, den målgruppe, som undervises. giver eleverne faglige kompelegepatruljer i frikvartererne og ”Det er en win-win situation for tencer, der gør dem i stand til at
der samarbejdes med det loka- vores elever, fordi både de små fungere som junioridrætsledere.
le foreningsliv om forskellige og store får noget ud af samar- Uddannelsen styrker den enkelidrætsforløb.
bejdet, ja man kan sige, at de gør te junioridrætsleders personlige
”Vi ved nu med den nyeste forsk- hinanden gode. De store lærer, kompetencer.
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Fagre nye verden giver ventetid...
I den kommende tid har Vemmelev Skole været så heldig at
kunne låne nogle 3D-printere samt en laser cutter. Det er meningen, at først og fremmest elever, som har håndværk og design skal være frontløbere og afprøve vidunderne. Det bliver
spændende hvilke erfaringer der bliver gjort. Afhængig af hvilken kvalitet, man ønsker sit 3D print, så skal man være bevæbnet med en vis tålmodighed. Forlydender fortæller nemlig, at
et 3D print i bedste kvalitet tager op mod et døgn at få printet !
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Svømning - altid et hit...

Luka gav et nummer...

Luka som I ser midt i billedet har gennem en årrække været
fast inventar på det dansehold, der hvert år oprettes i forbindelse ved skolernes motionsdag. Som en af de få drenge på
holdet har han gentagne gange vist, at han via sin musikalitet, både har de nødvendige rytmiske talenter og modet
til at demonstrere det, mens alle skolekammeraterne kigger
på.
Under dette års afslutning i hallen opstod der en uventet
pause - og sørme om ikke Luka greb chancen og
viste os et solonummer, som du kan se ved at klikke på flmikonet til højre.
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Det er med høje forventninger, at eleverne i ferde klasse møder op til den
første svømmeundervisning i Korsør
Svømmehal. - Og lad os med det samme bare afsløre, at forventningerne bliver indfriet. Med fokus på brystsvømning, livredning, spring og leg bliver
eleverne ledt gennem efteråret, inden
de lige efter juleferien skal til svømmeprøve. Når det nye skema i løbet af
januar træder i kraft, så er det hele desværre slut.

