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Nyt tag giver ny udskoling D

Påkørt af lastbil

Der er noget råddent
ved denne sag, men på
den gode måde. Islev
Skole får, til det kommende skoleår, et helt
nyt udskolingsområde
som følge af udskiftningen af et råddent
tag.
Af Christian Valsted

P

å Islev Skole glæder de sig til det
kommende skoleår
og med god grund. Her
forventes det nemlig, at
skolens helt nye udskolingsareal med ni klasselokaler og fællesarealer vil
står færdigt under loftbjælkerne i hovedbygningen.
Den nye udskoling bliver
til i forbindelse med en omfattende renoveringen af
hovedbygningens tagetage.
Taget er råddent og skal
udskiftes, men i stedet for
at udskifte taget med et
tilsvarende, ændres konstruktionen, så det frigiver
op til 800 kvadratmeter
plads.
”Før gik taget ned over
en skunk, men med renoveringen løftes taget og
det giver altså enormt meget frirum, som vi nu kan
udnytte,” siger viceskole-

SKOLENYT: Taget i hovedbygningen på Islev Skole,billedet, skal udskiftes. Den nye tagkonstruktion bliver anderledes og det frigiver
et stort areal under loftbjælkerne, som skolen i stedet indretter til et stort område for skolens udskolingselever. Foto: Arkiv

leder Steen Baltzer Anthony Pedersen, der glæder
sig til, at det nye areal forhåbentlig kan tages i brug
til det kommende skoleår.
”Vi har været rundt på
andre skoler og ladet os
inspirere af, hvordan vi
kan indrette klasselokalerne op under taget. Det
bliver selvfølgelig funktionelt og helt efter de moder-

ne standarter,” forsikrer
viceskoleleder, der håber
at udskolingsområdet kan
stå klar i forbindelse med
skolens 100-års jubilæum
til næste år.
Meget for pengene
Kommunalbestyrelsen afsatte, i forbindelse med
budgettet, 12 millioner
kroner til renoveringen af

tagetagen. Derfor får Islev
Skole en ny udskolingsafdeling for et beløb, der
er væsentlig billigere, end
hvis skolen skulle bygge
helt nyt.
”Taget er utæt, har skimmelsvamp og skulle under alle omstændigheder
skiftes, så det er dejligt,
vi kan slå to fluer med et
smæk. Nu vil Islev Skole få

et decideret område kun
til udskolingseleverne, og
vores erfaring viser, at det
er godt med et særskilt
område til denne elevgruppe. Jeg er sikker på,
det vil skabe et godt miljø
for de ældste elever,” siger
formanden for Børne- og
Skoleudvalget, Flemming
Lunde Østergaard Hansen
(S).

Elever overtager IT-undervisning
Nu kan Rødovres elever
ikke kun blære sig med
at gøre en forskel i
skolepatruljen. Et spritnyt hold af elever er
netop sprunget ud
som superbrugere i en
såkaldt mediepatruje,
der skal lære deres
klassekammerater om
det nyeste indenfor IT.
Af André Bentsen

U

dviklingen på IT-området går så hurtigt,
at selv de mest nørdede lærere kan have svært
ved at følge med samtidig
med, at de skal integrere
de nye muligheder i undervisningen.
Heldigvis er hjælpen ikke
længere væk end den nærmeste skolepatrulje. Altså
mediepatruljen forstås.
Mediepatruljeuddannelsen i Rødovre Kommune
er en fælles kommunal
indsats, der startede i sidste måned med at implementere Microsoft Office
365 på kommunens skoler.
Hver elev fra 4.- til 9.klasse
har allerede modtaget en
computer, og der arbejdes

SUPERBRUGERE: IT fylder mere og mere i de danske folkeskoler. I Rødovre Kommune bliver der
på hver skole uddannet et hold elever, der med IT-viden i rygsækken skal lære klassekammeraterne at uploade filer og bruge diverse programmer. Foto: Brian Poulsen

til stadighed med en øget
digitalisering af skolearbejdet, ikke mindst gennem
de nye mediepatruljer, der
i praksis betyder elev til
elev læring.
”Mediepatruljeeleverne
bliver superbrugere og de
får samtidig optimeret deres formidlingsevne, når
de skal ud i klasserne og
lære fra sig. Mediepatruljen udarbejder en opgave,
som modtageklassen løser,”
forklarer Pernille Reen-

berg, projektleder på mediepatruljeuddannelsen
på Pædagogisk Udviklings
Center.
”Elev-elevlæring og læringsfællesskaber på tværs
af klasser taler rigtig fint
ind i det 21. århundredes
kompetencer, hvor der er
særligt fokus på samarbejde, innovation og IT i anvendelse,” tilføjer hun.
Digital læring
I praksis er der tale om et

hold fra hver skole, der lærer om og selv producerer
små videoer om forskellige
Office 365-komponenter
(Red: OneDrive for Business, OneNote, Office Mix,
Sway) samt værktøjer på
SkoleTube.dk, som er et
univers for skoleverdenen.
”Elevproduktionerne
lægges i kanaler på SkoleTube og herfra kan elever og lærere, via korte
videoer, lære, hvordan
man uploader filer, deler

filer, udarbejder en flot
Sway-præsentation og arbejder med flipped learning,” forklarer Reenberg
stolt.
Anna fra 4.K er en af
mediepatruljeeleverne,
og hun er ikke i tvivl om,
det er en god idé, at det er
elever, der lærer fra sig til
andre elever.
”Jeg ved ikke helt, om
de lytter mere, når det er
andre elever, der fortæller, hvordan man gør, men
det kan hjælpe nogen til at
blive bedre til computere,
som måske ikke var blevet
det,” siger Anna og tilføjer
helt naturligt:
”Og så er det meget sejt
at være den der bestemmer. Hvis man bliver god
til at bruge sin computer,
bliver man også hurtigt
god til alt muligt andet. Vi har allerede
lært nogen, hvordan
de bruger OneDrive
og laver grupper, hvor
man kan dele filer og
snakke med hinanden. Det er noget man
kan bruge i timerne i
skolen, men også der
hjemme.”

et kunne være
endt grueligt galt,
men til al held er
to bilister udenfor livsfare efter et voldsomt
trafikuheld på Motorring
3 nær afkørslen ved Jyllingevej lørdag formiddag.
Klokken 10.40 fik
politiet en anmeldelse
om, at to personer sad
fastklemt efter et sammenstød på motorvejen.
Ifølge politiets døgnrapport skete uheldet angiveligt, da en personbil i
sidste øjeblik ville tage
afkørslen ved Jyllingevej. I høj fart kørte bilen ind i et autoværn,
hvorefter den snurrede
rundt og blev påkørt af
en lastbil, der ikke kunne nå at bremse. Chaufførerne af personbilen
og lastbilen blev reddet
ud og kørt til behandling på hospitalet. Politiet oplyser, at de begge
er uden for livsfare.
CV

Indbrud
på Vedelavej

I

ndbrudstyve slår til
året rundt, og tirsdag
i sidste uge gik det ud
over en villa på Vedelavej, hvor en ukendt gerningsmand havde listet
sig ind via et vindue. Det
Kriminalpræventive Råd
har udarbejdet en lang
liste af gode råd, der kan
sikre dig mod indbrud.
Du kan se rådene på dkr.
dk.
CV

Vi skrives ved

P

å redaktionen hører vi gerne fra
dig, hvis du har
en god historie, har taget et godt billede, ønsker at dele din mening
i et læserbrev eller har
kendskab til et arrangement, som du vil gøre
avisens journalister opmærksomme på. Vi forsøger efter bedste evne
at følge med i alt, men
det er svært at opsnuse
alle lokale historier, så
tøv endelig ikke med at
sende en mail til redaktionen på andre@rnn.dk.
CV

Ugens citat

"Jeg ved, jeg skal dø af
kræft. Spørgsmålet er,
om det bliver i morgen
eller om 10 år."
Læs side 18

