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NYUDDANNET: De kan mere med en computer end de fleste af os, men til gengæld kan de lære fra sig - eleverne fra Rødovres
første mediepatrulje, der forleden fik diplom på deres kunnen. Foto: Brian Poulsen

Kommunalbestyrelsesmøde
Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 18.30 holder Rødovre Kommunalbestyrelse åbent møde på Rødovre Rådhus, Rødovre Parkvej 150.
Du er velkommen til at læse dagsordner og referater på kommunens hjemmeside www.rk.dk under ’Politik’. Dagsordenen
er klar på hjemmesiden kl. 17, torsdagen før kommunalbestyrelsesmødet.
Abonnement
Du kan tilmelde dig et gratis abonnement på hjemmesiden,
så du automatisk får et link til dagsordner og referater,
når de er klar på hjemmesiden. Se under menupunktet ’Politik’.

Mediepatruljen - nu også med diplom
Elever der underviser
elever er det nye sort
i Rødovres folkeskole,
hvor også lærerne får
et par fif med på vejen
fra den nye mediepatrulje.
Af André Bentsen

B

egejstringen
var
stor, da Rødovres
første færdiguddannede mediepatrulje modtog diplomer for øjnene af
repræsentanter fra undervisningsministeriet.
Mediepatruljeuddannelsen i Rødovre Kommune
er en fælles kommunal

Har du ikke selv adgang til internettet er du velkommen
til at bruge en pc:
• på Hovedbiblioteket, Rødovre Parkvej 140
• i Tremilen, Nørrekær 8
• i Trekanten, Rødovrevej 405
• i Borgerservice på rådhuset.
Som udgangspunkt kan du se dagsordener på hjemmesiden
torsdag før mødet kl. 17, og referater torsdag efter mødet kl. 17.
Spørgetid
Kommunalbestyrelsens møde starter med en spørgetid på op til
30 minutter. Inden mødet skal spørgeren skrive sig på en liste,
og samtidig bliver reglerne for spørgetiden udleveret.
Mundtlige spørgsmål skal være korte og må normalt ikke vare
over et minut, og de skal kunne besvares på to minutter.
Ud over det er der tid til en kort replik og et svar.
Vi skal have skriftlige spørgsmål senest tirsdag den 17. januar
2017. Mærk kuverten ’Spørgetid’ og send den til Staben ’Politik
og Kommunikation’, Rådhuset, Rødovre Parkvej 150,
2610 Rødovre – eller via mail til rk@rk.dk skriv ’Spørgetid’ i
emnelinjen.

Job i Rødovre Kommune – lige nu
Kommunen har løbende ledige job. Du kan se jobannoncerne på vores hjemmeside rk.dk under menupunktet ’Job’,
hvor du også kan skrive og sende din ansøgning.
Eller scan koden med din
smartphone og få direkte
adgang direkte til det, der måske
bliver dit nye job.
Hent programmet scanlife som
app til din smartphone – eller send
en SMS med teksten ’scan’ til 1220,
så får du et link til download på din smartphone.

Telefontid – 36 37 70 00: Mandag – onsdag 9-14,
torsdag 9-18, fredag 9-13. Ekspeditionstid: Mandag-onsdag
kl. 10-14, torsdag kl. 10-18, fredag kl. 10-14.
Borgerservice – Rådhuset: Ekspeditionstid: Mandag-onsdag
kl. 10-14, torsdag kl. 10-18, fredag kl. 10-14.
Borgerservice holder lørdagsåbent kl. 10–13 én lørdag i
hver måned. Se hvilken lørdag på rk.dk under kontaktinformation - åbningstider.

LÆRING: Tanken bag mediepatruljen er, at elever nogle gange
lærer bedst, hvis det er en anden elev, der lærer fra sig. Foto: BP

indsats, der startede i sommer med at implementere
Microsoft Office 365 på
kommunens skoler. Hver
elev fra 4.- til 9. klasse har
allerede modtaget en computer, og der arbejdes til
stadighed med en øget digitalisering af skolearbejdet, ikke mindst gennem
de nye mediepatruljer, der
i praksis betyder elev til
elev læring.
Noget som skolechef
John Kronbak glæder sig
meget over.
"Der var en rigtig god
energi i rummet med højtidelighed omkring taler
samt diplomoverrækkelse,
og med rette. Der er nogle
elever, der har fået uddannelse til at kunne hjælpe
sine kammerater på skolen i forhold til den digitale udvikling og læring, så
det er virkelig stort," siger
John Kronbak. Han fortsætter:
"Ja, de vil også kunne

NU EKSTRA 1.000 KRONERS TILSKUD
Tilskud til tandproteser ved bestilling
inden den 31. januar 2017. Ring i dag
og bestil tid til GRATIS forundersøgelse.
Skal du have nye tænder, garanterer vi,
at du bliver tilfreds. Det får du skriftligt,
inden behandlingen går i gang.
Kom og få råd – og bliv tilfreds.
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hjælpe lærere, hvis de har
behov for det."
Lærer at lære fra sig
Fra ministeriets side var
der ros ved læringsmetoden, hvor elever lærer videre til andre elever.
Noget der, ifølge John
Kronbak, lever glimrende
op til det 21. århundredes
læringsmål.
"Den digitale læringsudvikling på skolerne bliver mere indholdsrig og
relevant af projekter som
mediepatruljen. Der er
nogle, der er rigtig dygtige
på området, og det får alle
gavn af," siger Kronak og
tilføjer:
"Det er en del af udviklingen, når vi snakker det 21.
århundredes læringsmål,
at eleverne selv indgår som
producent af undervisningen. De her elever bliver
dygtigere, end noget vi har
set tidligere. De tænker i
andre baner end voksne
gør. Det giver nogle skæve
baner, som andre elever
kan få gavn af."
En af de projektansvarlige undervisere, Pernille
Reenberg, har da heller
ikke tænkt sig at hvile på
computertasterne alt for
længe.
"Næste skridt bliver at
uddanne en ny mediepatrulje med et nyt hold fra
alle skolerne. Jeg er også
ved at lave en hjemmeside, hvor elever og lærere
kan trykke sig ind på emner, for eksempel OneDrive for Business, OneNote,
Groups, office 365, Sway
og se elevernes små videovejledninger," siger hun
uden at blive forpustet.

