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Fredagsbrev 21. december 2012 (www.fritime.dk) 
 

Kære alle 

Efter jul mødes vi til almindelig skoledag i alle klasser mandag d. 7. januar kl. 8. Der er spilledag i indskolingen. 

I ønskes alle en god jul og et godt nytår. 

 

Praktikant 

Kenneth starter som pedelmedhjælper efter jul. 

 

Nyhedsbrevet netværket 

Der er vedhæftet nyhedsbrev fra Lødderup Netværk.  

 

Tyrkiet for 7 elever i 6. årg. 

Vi tager afsted mandag d. 7. januar til Bursa med de første elever. Skolen, vi skal være sammen med, ligger lidt 

uden for Bursa. Se i øvrigt nyhedsbrevet, hvor der står lidt mere. Der er endvidere en lille artikel nederst i 

fredagsbrevet ang. Comenius. Der er sendt en folder med hjem med de elever, der skal med. 

 

8.- 9. årg 

Husk at checke mail. 

 

Udeskole på mellemtrinnet 

Julehygge efter stjerneløbet. 

 
 

 

 

SFO-NYT 
Dejligt at så mange børn var med til julefrokosten, som var en rigtig hyggelig dag. 

Tak for dejlig mad! 

Der er billeder i galleriet. 

 

Tak til de forældre og børn, som har meldt sig på til at passe kaniner i juleferien. 

 

SFO’en åbner igen onsdag d. 2 januar. Første skoledag er mandag d. 7. januar. 

 

http://www.fritime.dk/
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Glædelig jul og godt nytår. Tak for godt samarbejde. 
 

God jul og godt nytår 

Frank 

 

 

Ny undersøgelse viser stærk effekt af skolepartnerskaber  
— Arkiveret under Comenius, Erhvervsuddannelse, Grundskole, Gymnasium, HF, HTX, HHX, 

Programmer og tilskud, Samarbejde og projekter 

Elever, der deltager i Comenius skolepartnerskaber, forbedrer deres sprogkompetencer og får mere 

kulturel bevidsthed, viser ny undersøgelse. Men det er ikke det hele.  

http://www.ui.dk/search?Subject%3Alist=Comenius
http://www.ui.dk/search?Subject%3Alist=Erhvervsuddannelse
http://www.ui.dk/search?Subject%3Alist=Grundskole
http://www.ui.dk/search?Subject%3Alist=Gymnasium%2C%20HF%2C%20HTX%2C%20HHX
http://www.ui.dk/search?Subject%3Alist=Programmer%20og%20tilskud
http://www.ui.dk/search?Subject%3Alist=Samarbejde%20og%20projekter
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Eleverne forbedrer markant deres kulturelle og sociale kompetencer, kendskab til IT og 

fremmedsproglige kompetencer, når de deltager i et Comenius skolepartnerskab. 

Det viser en ny effektundersøgelse, som EU-Kommissionen netop har offentliggjort. 

Undersøgelsen, der også fokuserer på lærernes udbytter, omfatter 50 skoler i 15 europæiske lande, der har 

modtaget tilskud fra Comenius-programmet til deltage i partnerskaber i 2009-2011. 

De positive virkninger er stærkest på elever, der deltager i klasseudvekslinger. Syv ud af ti skoler melder 

tilbage, at det har haft stærk effekt på elevernes kulturelle bevidsthed og udtryksevne samt sociale og 

samfundsmæssige kompetencer. 

Hvert år får skolepartnerskaber 120 mio euro i tilskud fra EUs Comenius-program. Pengene gør det 

muligt for mere end 130.000 elever og deres lærere at besøge partnerskoler i udlandet. Og mere end 5 

gange så mange deltager i lokale aktiviteter på skolerne. 

Androulla Vassiliou, der er EU-kommissær for blandt andet uddannelse, forsikrer, at skolers og 

gymnasiers adgang til at deltage i partnerskaber vil fortsætte i det nye uddannelsesprogram, som skal løbe 

fra 2014 – 2020: 

- Skolepartnerskaber giver unge mulighed for at erhverve de grundlæggende livsfærdigheder og 

kompetencer, der er nødvendige for personlig udvikling, fremtidig beskæftigelse og aktivt 

medborgerskab. 

- Skolepartnerskaber vil fortsat modtage støtte under vores nye Erasmus for Alle program i 2014-2020. 

 Læs meget mere om undersøgelsen og den resultater på EU-Kommissionens hjemmeside. 

 Læs mere om Comenius-programmet her på hjemmesiden. 

 

http://ec.europa.eu/education/more-information/reports-and-studies_en.htm
http://www.iu.dk/comenius

