
 

 

Kalenderglimt 
 

Februar: 
Uge 5: Fordybelsesuge Uni 
Uge 6: Emneuge hele skolen 
6/2: Horsens Bedste Idé 
Uge 7: Vinterferie 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 8:  
21/2 Profilfag på 6.-8. årg. 
 Starter 
22/2 Fastelavn på Stj. 
 Skolebestyrelsesmøde 
 
 
Marts: 
Uge 11: 
16/3 7. årg. Konfirmationsfor
 bered. hele dagen 
Uge 12: 
20/3 Skolebestyrelsesmøde 
 
Uge 13: Påskeferie 
 
 

Nyt fra ledelsen 
Læs bl.a. om at Brædstrup Skole udmærker sig, talentfulde 
elever og legeplads—Klik her 

Nyhedsbrev 
2 0 1 8 ,  N R .  1          J A N / F E B  

Nyt fra trivsels–  

og AKT-vejl. 
 

 

 

 

Klik på billedet 

Læs om sidste nyt her.  
Følg også løbende med på intra. 

PERSONALENYT 

Emneuge 
Skolen har fælles emneuge i uge 6. Der er foregået rigtig mange spændende og an-
derledes ting for eleverne!!  
Her er nogle eksempler fra årgangenes aktiviteter:  
…….Læs hele teksten og se billeder fra ugen her 
 

Flot resultat 

til Skills-

stafetten! 

 
Eleverne fra 8B, der den 
19. januar deltog i DM i 
Skills-stafetten” lavede 
en flot præstation!! 
 
Ud af 80 deltagende 
hold, sluttede Brædstrup 
Skole på en 5./6. plads.  
 
De 4 bedste hold, der 
var i finalen fik præmier.  
 
Tillykke med det flotte 
resultat! 

Nye principper og  
revideret værdiregelsæt 
 
Skolebestyrelsen har udarbej-
det følgende nye principper 
om 
- SFO’ens virksomhed 
 
- Arbejdets fordeling blandt  
  det pædagogiske personale 
 
- Skolens arbejde med elever- 
  nes udvikling i skolens fagli- 
  ge og sociale fællesskaber 
 
Hermed har skolen nu alle de 
"SKAL"-principper, der er kræ-
ves. 
 
Endvidere har skolebestyrel-
sen vedtaget nyt værdiregel-
sæt, som det pædagogiske 
personale arbejdede med i 
starten af skoleåret—sammen 
med skolebestyrelsen. 
 
Alle principper og værdiregel-
sættet kan ses på skoleporten 
under "Om skolen. 

 Horsens’ Bedste Ide 
 
Brædstrup Skoles 6. årgang og pro-
filfaget Teknologi på 7.-9. årgang har 
deltaget i Konkurrencen ”Bering 
2018—Horsens’ Bedste Idé”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs mere om konkurrencen generelt 
ved at klikke på overskriften. 
 
Læs mere om Brædstrup Skoles pro-
jekter og se billeder ved at klikke her. 

https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/a421aedf-09a5-4e89-ad5b-917f2749a8f9/True/Nyhedsbrev%20-%20Nyt%20fra%20Ledelsen%20jan_feb18.pdf
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/75f91525-3b52-4e76-8daf-f61c32e29e9c/True/Nyhedsbrev -trivselsnyt jan_feb18.pdf
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/0b71abe2-9806-4d2e-9551-92c8fe40f1b8/True/Nyhedsbrev%20-%20personalenyt%20-%20jan_feb18.pdf
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/2ae4d081-0269-4fe2-bb9d-2b0ad5ad7fc4/True/Nyhedsbrev%20-%20Emneugen.pdf
https://br.skoleporten.dk/sp
http://horsens.dk/Nyheder/2017/Januar/EleverDyster
http://horsens.dk/Nyheder/2017/Januar/EleverDyster
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/71122a0e-1575-4c5c-9267-b0fb3427b430/True/Nyhedsbrev%20-%20Horsens%20bedste%20ide.pdf
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiao6jfy47ZAhVMkSwKHW1QBGkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dotupyourcar.com%2Fcarsticker-medalje&psig=AOvVaw0i3Pm8eSdUc1guYG65kvI9&ust=1517913787871407
http://msreads.org/

