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SIDSTE NYT OM

HVAD SKER DER MED

B E G I V E N H E D E R PÅ

SKOLEMAD

FORÆLDREINTRA?

SKOLEN

Læs på side 3 om tilbuddet fra

Læs på side 5 om Forældreintra som

Læs om sidste skoledag for 9. årgang,

Hjertebageriet i Vejle, som i kommende
skoleår tilbyder skolemad

bliver til Aula

idrætsdag for Asgård styret af Midgård,
Sorgløbet og skolens fokusområder

SORGLØB 2019
Hvert år oplever 140.000 børn og unge
sygdom og død på tæt hold, idet deres
forældre eller søskende bliver alvorligt
syge eller dør.
Børn, Unge & Sorg hjalp os med at
sætte ”Sorg på skoleskemaet”, via
oplæg, hvor de kom ud på skolen og
holdt oplæg for elever og lærer. Her fik
vi råd og vejledning til, hvordan vi kan
tale og hjælpe hinanden, når sorgen
rammer klasseværelset og via sorgløbet
fik vi samlet penge ind til
organisationen ”Børn, Unge &
Sorg” (NGO). De tilbyder gratis hjælp til

alle børn og unge op til 28 år, hvis
forældre eller søskende er alvorligt
syge eller døde.
Det var fantastisk at opleve den energi
og stemning der var til sorgløbet.
Samtidig vil jeg gerne takke jer
forældre for at bakke op om initiativet
via sponsorering eller ved at stå og
heppe på eleverne. Vi vil fremover
afholde Sorgløbet en gang om året.
Børn, Unge & Sorg kommer fredag i
uge 27 og afslører, hvor meget vi fik
samlet ind.
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SKO LEMAD

NY SKOLEMADSORDNINGEN STARTER OP AUGUST 2019

Hjer tebageriet
leverer skolemad
Som skrevet ud tidligere har vi grundet
besparelser desværre måtte lukke skolens
kantine.
Vi har derfor været på udkig efter en erstatning,
hvor der vil være mulighed for bestilling af
skolemad. Valget er faldet på Hjertebageriet i
Vejle, som allerede i dag leverer skolemad til
Petersmindeskolen og Kollerup Skole. Vi har lavet
en aftale om at afprøve den nye leverandør i det
første halvår af det nye skoleår.
Der bliver efter sommerferien udsendt
information om bestillingsprocedure og
madudvalget.

Madudvalget og priserne

INFO OM KONCEPTET
Skolemaden skal bestilles via MobilePay appen. Det
bliver kun muligt at bestille fra kl. 16 dagen før
leveringsdagen til kl. 8 på leveringsdagen. Det vil
sige at det er dag til dag bestilling.

Der vil f.eks. kunne bestilles forskellige
sandwichboller (35 kr) , minipizzaer (25 kr.),
pølsehorn (18 kr.), gulerodsboller (9,50 kr.),
rugbrødssnack (9,50 kr.), knækbrød (15 kr.) og
salatbakke med kylling (40 kr.). Priserne er kun
vejledende, da de endelige priser + udvalget af
produkter udsendes efter sommerferien.
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SIDSTE SKOLEDAG FOR
9. ÅRGANG

Festlig udklædning og god
stemning
Det var en fornøjelse, at opleve sidste
skoledag på Bredagerskolen. Wau - hvor
kan vores elever bare tage ansvar og sørge
for en god stemning på skolen.
9. årgang forstod på flotteste vis, at gøre
dagen til en god oplevelse for alle. Der
blev drillet, pjasket med vand, kastet
karameller og fyret et godt show af for
resten af skolen.
Eleverne havde fra morgenstunden hentet
deres lærere og dagen startede med fælles
morgenmad i skolens kantinen.

9. årgangs lærerteam
Her fik eleverne drillet lærerne med forskellige
indslag og der blev også overrakt en kurv til Hanne
Jacobsen - som går på pension efter ferien. Lærerne
på 9. årgang fejrede elverne ved, at overrække en
sætning til hver elev, som fortalte noget særligt om
ham/hende.
Vi ønsker 9. årgang alt det bedste på deres videre
færd.
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AULA AFLØSER FORÆLDREINTRA, MEN
UDSKYDES TIL EFTER EFTERÅRSFERIEN

Aula

SE MERE OM AULAS
FUNKTIONALITET

SE MERE OM AULA SOM
APP

Det er ikke altid let når et nyt IT-system skal
“fødes”. Dette gælder også for afløseren til

forhåbentlig går i luften efter
efterårsferien.

Forældreintra som hedder Aula.
Aula skulle have været klar til lancering

Forældreworkshops udskydes

efter sommerferien, men udskydes nu til
efterårsferien.

Vi har tidligere meddelt, at der vil blive
afholdt forældreworkshops i brugen af

Det er først og fremmest en udfording i
forhold til Aulas besked-modul, der har

Aula i uge 32 og uge 33. Disse aflyses og
vil i stedet erstattes af forældreworkshops i

bevirket, at lanceringen er udskudt.
Bredagerskolen vil fortsætter med at

ugerne op til efterårsferien. De nye datoer
meldes ud efter sommerferien.

benytte Forældreintra som
kommunikationsplatform, indtil Aula

Du kan i linket til venstre se mere om Aula.
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FOKUSOMRÅDER 2019/2020

Arbejdet med kerneopgaven
Skolens kerneopgave er at styrke elevernes trivsel og faglige udvikling. I kommende skoleår vil vi understøtte dette gennem
arbejdet med 4 udvalgte fokusområder.

•
•
•
•

Ro på årgangen
Sprogbrug
Low Aroulsal
Relationskompetencen

Vi vil i skoleåret 2019/2020 bl.a. kortlægge Bredagerskolens forventninger til et pænt sprogbrug. Jeg oplever, at nogle elever
ikke taler pænt til hinanden. Der er ingen tvivl om “tiden” også har flyttet grænserne for, hvordan der tales. Vi skal derfor være
super skarpe på vores forventninger til sprogbruget på skolen. Det handler om at alle skal tale pænt til, med og om hinanden
for at eleverne oplever tryghed og det at være en del af et fællesskab.
Vores mål er:
• at den næste forældretilfredshedsmåling viser en positiv ændring ift. ro i undervisningen

• at eleverne udtrykker, at der er sket en positiv forandring ift., hvordan vi taler til, med og om hinanden
• at personalet opnår en endnu større indsigt i vores egne reaktionsmønstre gennem arbejdet med den pædagogiske
metode “Low Aroulsal” og arbejdet med relationskompetencen
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6. ÅRGANG
ARRANGERER
IDRÆTSDAG FOR
ASGÅRD

Det er godt at være en rollemodel!
Hvordan bliver man en god rollemodel. Jo det gør man
bl.a. når man får tildelt et ansvar, når man oplever at ens
indsats er afgørende og man samtidig tager ansvaret på
sig. Dette var præcist det vi oplevede den 12. juni, hvor 6.
årgang havde arrangeret en sportsdag for Asgård. Store
som små elever nød dagen og det er helt sikkert en
begivenhed som tåler at blive gentaget på et senere
tidspunkt.
Men det er ikke kun 6. årgang der kan - skolens elevråd er
også i fuld gang med at arrangere en sportsdag for
eleverne i Udgård. Den afvikles i uge 26 - mandag den 24.
juni. Det er tydeligt at disse fælles oplevelser på tværs af
aldre styrke og udbygger sammenholdet på skolen.
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HVEM SKAL MEDBRINGE
PC/CHROMEBOOK?
3. - 9. årgang
Alle elever fra 3. - 9. årgang skal kunne arbejde på en
bærbar pc eller en Chromebook i skoletiden. Vi opfordrer
derfor forældre til at sende en bærbar pc eller en
Chromebook med jeres barn i skole. Hvis enkelte elever
ikke har mulighed for at medbringe en bærbar pc eller en
Chromebook kan elever fra 5. årgang få et langtidsudlån.
Såfremt man ønsker at låne en pc fra skolen skal man som
forældre henvende sig til afdelingslederen. Man vil

DESIGN

Designholdet

herefter skulle udfylde en udlånsblanket, hvorefter ens
barn kan få udleveret en pc.
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TAK FOR SAMARBEJDET I ÅR
Det har været en dejlig rejse, at ankommer til Bredagerskolen. Jeg startede som skoleleder i november og mine 100
første dage er for længst overstået. Vi står med en skole, som jeg er stolt af. Et personalet som ønsker at gøre en
forskel for eleverne. Et ledelsesteam, som er tæt på praksis og som samarbejder super godt. Og næste år ønsker vi at
gøre det endnu bedre. Jeg ønsker dig/jer en rigtig god sommerferie og glæder mig til gensynet med dit/jeres barn.

LANCE LUSCOMBE - SKOLELEDER
Tak for endnu et dejligt skoleår i Udgård. Fællesskabet og samlende oplevelser har været i højsæde. Vi kan tænke tilbage
på højdepunkter som Robinson på motionsdagen, kæmpe fælles julekoncert og inspirerende fællessamlinger hver
fredag. Det er med til at forme fællesskabet i Udgård. Dagligdagen i Udgård har været præget af seriøsitet, glæde og
entusiasme. Med stolthed sluttes året af med imponerende præstationer ved afgangsprøverne. De unge mennesker har
knoklet. De har med vedholdenhed og fokus fået gode oplevelser og flotte resultater. Rigtig god sommer

METTE NIELSEN - VICESKOLELEDER OG AFDELINGSLEDER UDGÅRD
Siden min opstart på Bredagerskolen i marts, har der (heldigvis) ikke været mange stille dage på kontoret, for
Midgård summer af spændende undervisning, aktive børn, skønsang og ambitiøse undervisere - meget
inspirerende at være en del af. Glæder mig til at se Midgårds 188 dejlige børn igen efter ferien. Rigtig god sommer

CAMILLA GULDBERG - AFDELINGSLEDER MIDGÅRD
Jeg ønsker jer alle en dejlig sommer, hvor der forhåbentligt er tid til ro og nærvær. Jeg glædes over, hvordan Asgård
gennem dette skoleår har stået sammen om, at få en ens struktur op at stå, så vi kan kalde os et fælles og samlet
Asgård. Kommende skoleår byder ligeledes på ændringer, men som følger naturligt på erfaringerne fra i år. Tak for
samarbejdet til alle jer forældre, det har kæmpe værdi, da vi kun lykkes samme ☺

KRISTINA BLÆHR - AFDELINGSLEDER ASGÅRD OG SFO’EN

FØRSTE SKOLEDAG
Mandag den 12. august
kl. 8:15 - kl. 12:00
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God sommer til alle
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