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Fjordskolen har i denne uge været vært ved et stort internationalt arrangement
med deltagere fra mange lande. Konferencen blev holdt på Vandrehjemmet og bestod i forskellige workshops, udflugter / besøg i lokalsamfundet.
Vi havde desuden UCSJ til at fremlægge resultaterne fra den undersøgelse om
elevernes læringsudbytte ved ”elevudveksling”. Undersøgelsen var foregået ved,
at man havde testet elevernes niveau for engelsk før og efter en udveksling. Vi taler om en uges tid. Resultaterne var ikke signifikante (som det hedder i det
sprog), men var alligevel i retning af at elevernes aktive ordforråd havde haft godt
at udvekslingen, – ligesom der var tegn på ”sidegevinster” som større selvværd –
større udsyn - optagethed af egen læring - alle ting som på den lange bane spiller
en væsentlig rolle for ens indlæring og parathed til at møde verden. Vi fortsætter
derfor vores planer om EFA (Exhanges for all), som, hvis det bliver rullet helt ud,
betyder at alle vores elever arbejder sammen med internationalt udveksling på 8.
årgang – uden selv at skulle betale noget for rejserne. Der er et stykke vej, inden
det bliver for alle, men vi forventer i de kommende år at kunne sende rigtig mange elever på udveksling.
Tirsdag aften havde vi glæden af at vise gruppen rundt på Sophieskolen og fik stor
hjælp at to elever (Mille og Frederik fra 8. årgang) som guidede folk rund i bygningen og viste at engelsk, som arbejdssprog giver rigtig god mening. Flot gået.

SIDE 2

Vi har haft et danseprojekt et par dage i denne uge. Resultatet af anstrengelserne
kan man se på vores facebook. Fredag var dagen, hvor deres optræden blev filmet
til professionelt brug. Det er ender med en danseinstruktions film.
Det fantastiske ved et sådant projekt er, at eleverne lærer nødvendigheden af
samarbejde og i den grad være fælles om et projekt. De har været optaget af det
og meget dygtige – super dejligt – rigtig god læring for alle involverede. Vi er en
skole, hvor man har lyst til at komme igen, som en sagde 

Til sidst en rigtig god nyhed.
Vi havde til Sophieskolen søgt om 400.000 kr. til vores cykelbane i ”Dansk Cykellistforbund”, og vi har i dag fået positivt svar på ansøgningen. Det giver lige det
ekstra, der skal til, for at gøre legeområdet til noget helt særligt. God nyhed at gå
på weekend med.
Det kommer til at se sådan her ud:
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Jan Axelsen
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