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Lance siger goddag til
650 elever på
Bredagerskolen

Min oplevelse af
undervisningen i Asgård,
Midgård og Udgård

Min oplevelse af mit
personale

BREDAGER
SÅDAN!
SKOLESKAK RYKKER
PÅ ASGÅRD
MUSIK-ENDORFINER FÅR FRIT SPIL I
MIDGÅRD

ELEVINDFLYDELSE PÅ
UNDERVISNINGEN I
UDGÅRD
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Lance Luscombe - ny
skoleleder på Bredagerskolen!

Kære forældre og elever.
Så har jeg lige rundet den første uge
på Bredagerskolen som ny
skoleleder - og det har ganske enkelt
været en fornøjelse. Ikke fordi vi ikke
har noget at arbejde med, men fordi
jeg har oplevet så mange positive og
imødekommende elever. Det samme
har været gældende for personalet.
Derudover har jeg selv deltaget i
undervisningen i Asgård, i Midgård
og i Udgård. Jeg har oplevet
undervisning og samvær vi kan være
stolte af. Ikke fordi der ikke årgange,
hvor vi kan være udfordret - men
udgangspunktet for at lave god
skole - personalet - er super. Du kan
læse om mine oplevelser med
undervisningen senere i dette
nyhedsbrev.
Til samlingen med
eleverne i hallen
fortalte jeg om min
skoletid - og at jeg
er ordblind . Jeg
fortalte om,
hvordan jeg havde
fået troen på mig
selv - jeg kunne
pludselig meget
mere end jeg
troede. Lidt ligesom
gummitarzan, som
drikker suppen fra
heksens gryde og
pludselig kan det
hele.

ET STORT ØJEBLIK:

ALLE SKOLENS
ORDBLINDE ELEVER
REJSTE SIG OP TIL
SAMLINGEN RESTEN AF SKOLEN
KLAPPEDE AF
DERES
KAMMERATER
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Musik-endorfinerne får frit spil

Der gad jeg godt gå i klasse!
3 udvalgte elever

Musik i 3.2

For at lære Bredagerskolen bedre at
kende havde jeg udvalgt 3 elever,
som jeg ville følge her i den første
uge som skoleleder. Kathrine i
Gladshjem, Kalle i 3.2 og Nikolaj C
fra 8.3. På den måde har jeg fået et
første indtryk af skoledagen set fra et
elevperspektiv i henholdsvis Asgård,
Midgård og Udgård.

Det var en sand fornøjelse at følge
musikundervisningen i 3.2. Tænk at
få 27 elever til at gå til
musikundervisningen (gennem
udskolingsgangen) uden at man
overhovedet kunne høre dem - og 9.
årgang kunne forsætte deres
gruppearbejde uforstyrret. Der blev
jeg noget imponeret. Et eksempel
på, hvad vi også formår!

LANCE FULGTE

KALLE I 3.2

Bredagerskolen // 3

Elev-indflydelse på
undervisningen i Udgård
Musik og livsglæde i 3.2

Mit Mr. Luscombe skilt har fulgt mig siden jeg underviste i USA. Jeg havde sat det op på
min kontordør et par dage inden jeg startede på skolen. Et par kvikke hoveder skulle lige
lave grin med Mr. Luscombe - så da jeg trådte ind på kontoret første skoledag var alle
blevet udstyret med navneskilte - det kalder jeg god humor!

Bag klaveret spredte der sig en
livsglæde af toner og sangstemme.
Den blev ledsaget af lige så
engagerede elever. Begejstringen
for musikken og den efterfølgende
leg smittede positivt af på eleverne
som fulgte deres lærer. Skulle en
enkelt eller to elever falde fra
havde den voksne også
overskuddet til at fange dem ind
igen.
Min første tanke efter musiktimen
var en glæde over det jeg havde
oplevet.
Tak for en dejlig oplevelse.

Nikolaj C i 8.3
Jeg havde den stor fornøjelse at
følge Nikolaj i onsdags. Jeg spurgte
Nikolaj lidt ind til det at være elev i
Udgård. Vi startede lige med at give
hinanden hånden, da vi begge har
den samme udfordring - nemlig det
at vi er ordblinde. Nikolaj fortalte
mig, at han virkelig oplevede at han
fik hjælp af lærerne ift. det at være
ordblind. Han sagde også, at han kun
oplevede gode lærere - og de var
gode til at hjælpe, men også til at
give et skub - hvis der var brug for
dette. For Nikolaj er en god time den
jeg oplevede. Den handlede om
9/11 i USA. Her havde Nikolaj bl.a.
foreslået emnet, hvilket virkede
stærkt motiverende. Jeg oplevede
selv en utrolig spændende
diskussion i klassen omkring 9/11 men også i timen forinden omkring
fattigdom.
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Jesper og Lars hænger ud efter arbejdstid, hvor de har været i gang med ude-værksted på Asgård. Der blev også lige en pandekage til
skolelederen

Det var dejligt at se, hvordan vores
elever er gode til reflektere. Specielt
når vi lever i en tid, hvor mange
diskussioner mangler perspektiv og
refleksion. Evnen til at være i stand til
at reflektere er samtidig et område
eleverne vurderes på til folkeskolens
eksamen.
Jeg spurgte også Nikolaj om der var
ting han godt kunne tænke sig mere
af på skolen. Her svarede han, at det
kunne være dejligt, hvis der var flere
ture ud af huset. Selv tænkte jeg, at
det var måske noget et aktivt
forældreråd kunne gøre noget ved?

“FÆLLESSKAB,
DEMOKRATI OG
HUMOR ER VIGTIGE
TING I EN
SKOLEHVERDAG”

NIKOLAJ C
8.3

I samfundsfag behandlede eleverne forskellige
lovforslag i deres eget parlament. Partierne
argumenteterede for deres synspunkter - og der
blev også indgået nogle ræveaftaler.
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INDTRYK

Eleverne v
ar fokusere
t og hjern
mens det
en kørte p
næste træ
å højtryk
k blev udtæ
nkt!
sseret med
Der blev arbejdet intere
natur og teknologi
stjernetegn og jorden i

elederen rundt
Pigerne viser skol

“Lance det her er

vores yndlingsste

d”
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En dag på Asgård
Dagen på Asgård startede
med morgensang - og sikke
der blev sunget med. Bedre
start på dagen fås ikke. Dette
kunne flere af forældrene
bekræfte mig i. En far kunne
ligefrem fortælle mig,
hvordan han selv nærmest
var blevet afhængig af
morgensang på Asgård. Det
eneste problem han havde
var, at hans datter nu var
begyndt at ville have ham til
at gå inden der var
morgensang.

Stjernetegn og
navneord
I den første lektion blev der
vist og snakket om
himmelens stjernetegn og
eleverne fik også selv
konstrueret et stjernetegn
som de navngav. En særlig
opgave fik en gruppe elever,
som skulle lave månen og
jorden i modellervoks og i et
målestoksforhold. De trillede
en lille kugler som var
månen. Bagefter trillede de
42 ens kugler som blev sat
sammen til jorden. Eleverne
oplevede ved brugen af
deres hænder, hvordan
forholdet imellem månen og
jorden er meget forskellig det glemmer de garanteret
ikke!
Jeg blev også selv sat i
arbejde, da flere af eleverne
kæmpede i grupper mod
mig ift. at lave navneord på
tid. De var godt tilfredse når

de vandt - og det gjorde de
alle. De havde helt styr på
det med navneordene.

Skoleskak
Jeg blev lidt fascineret af at
se den koncentration, der var
ift. at lære de forskellige
skaktræk. I dag lærte
eleverne, hvilke funktion
tårnet har i skakspillet.
Bagefter blev der spillet
bondeskak - og der blev
virkelig tænkt.
Måske far og mor skulle
udfordres derhjemme - hvis
de tør!

Lances rutiner
Jeg vil indtil videre være fast
på kontoret i Midgård og
Udgård om mandagen,
onsdagen, torsdagen og
fredagen.
Om tirsdagen vil jeg have
fast arbejdsdag på Asgård.
Jeg kigger forbi Asgård hver
morgen kl. 7.20, hvor jeg
hilser på voksne og børn. Kl
8.00 går jeg rundt i Midgård
og Udgård og hilser
godmorgen til voksne og
børn. Det har været dejligt at
opleve, hvor mange børn der
har opsøgt mig for at sige
godmorgen og fortælle
deres navn.

Jeg vil ønske alle
en rigtig god
weekend

LANCE FULGTE

KATHRINE
I
GLADSHJEM

Lance Luscombe
Skoleleder
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