Nyhedsbrev Preventing Dropout

Nyhedsbrev nr. 4, okt. 2013

Kære læser
Preventing Dropout har taget hul på det sidste år i projektet med dette 4. nyhedsbrev. Der er sket en del
siden sidst og der vil være en masse aktiviteter i dette skoleår. Du kan læse det hele her. God læselyst.
Download hele Nyhedsbrevet som pdf-fil

Værktøjskasse og katalog over alle projekter
Der er mange resultater og erfaringer i Preventing Dropout allerede. Du kan få
adgang til de film, artikler og inspirationshæfter projektdeltagerne har
produceret, under Værktøjskassen på vores hjemmeside. Få også et overblik
over alle projekterne i Det arbejder vi med i Preventing Dropout.

Kom og deltag med os
Vi deler ud af vores erfaringer og afholder temadage og workshops. Du vil modtage vores invitationer og vi
lægger arrangementerne ind i Preventing Dropouts kalender

Bevægelseskatalog
Mange elever bliver trætte og uoplagte i de lange skoledage. Nogle lærere i
forskningscirklen "Idræt og læring" har arbejdet med temaet "bevægelse i
undervisningen". Det er blevet til dette inspirationskatalog med forslag til
konkrete øvelser, som giver eleverne ny energi og bedre indlæring.
Hvis du vil have det trykte kataloget tilsendt, kan du sende en mail til:
voff@voff.dk med oplysninger om antal. Du kan også læse kataloget her

Gymnasielivet med autisme
16. september afholdt Preventing Dropout en velbesøgt konference på HøjeTaastrup Gymnasium om, hvordan det er at gå i gymnasiet for elever med
autisme. Der var spændende oplæg og workshops med bud på konkrete
undervisningsmetoder fra lærerne i Aspergernetværket. Få adgang til
oplæggene her
Lærernes erfaringer er blevet til hæftet Aspergerundervisning. Du kan få den
trykte version tilsendt ved at sende os en mail, eller du kan læse det her

Vil du vide mere?
Hvis du har fået lyst til at høre mere om nogle konkrete metoder eller ønsker at samarbejde med os, så
send os en mail. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg på din institution.
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