RESULTS!
N yh e d s b r e ve t f r a Am a g e r ’ s I n t e r n a t i o n a l S c h o o l
Vi fejrer 34 år!
Skolen har undervist elever fra hele verden siden 1985

I dette nummer:
AIS Sommerfest

2

New school outdoor
deco and activities!

3 I september måned var 0. og 1. klasse

3. klasse på National
Museet
Demokrati i skolen

8. klasse på SKILLS

Kongelig rundvisning på Rosenborg Slot

på en guidet tur på Rosenborg Slot. Vi
3 lærte en masse om Kong Christian den
4. og fik set hans hjem, prøvet en
øjenklap ligesom den han gik med, og
4
set hans sværd og kronjuvelerne.
4 Vi fik også lavet vores egen krone og

forlod slottet som den mest royale
klasse man nogensinde har set og vi var
vældig populære på vores tur hjem i
metroen.

SIDE 2

NY HE DS BRE VET FR A A MAGER ’S INT ER NAT IONAL SC HOOL

AIS Summer party
AIS hosted its annual summer party
once again and it was a hit!
The children enjoyed different
activities ranging from: face painting, a
basketball tournament, hair styling,
marshmallow toss, etc.
We were lucky with the weather and it
was an enjoyable start to the
weekend!

NY HE DS BRE VET FR A A MAGER ’S INT ER NAT IONAL SC HOOL

SIDE 3

New school outdoor deco and activities!
There are some newly painted numbers
and letters out in the playground.
Now students can be creative and active
while learning how to spell and doing
mathematics outdoors.

3. klasse på National Museet
Eleverne har lært om jægerstenalderen
og bondestenalderen i historietimerne.

Derfor var vi inde og se ting, tøj, skeletter
og dyr fra de 2 tidsperioder.
Vi så blandt andet hvordan deres
redskaber af flint, sten og ben så ud. Vi så
også skelettet af en urokse.
Vi så også ting fra bronzealderen og lidt
fra vikingetiden.
Alle eleverne var enige om, at det havde
været en helt fantastisk tur.

”Vi så
også ting
fra
bronzealderen
og lidt fra
vikingetiden.”

Demokrati i skolen
På AIS følger vi de samme love og regler som alle andre folkeskoler, vi har bare mere frihed
indenfor hvordan vi opnår de samme fællesmål—men mange emner skal dækkes. Vi har haft
meget interesse i vores udflugter, hvad de baseres på og om de er obligatoriske. Og det er de.
Alle udflugter er ligeså obligatorisk som en dag i skolen, vi planlægger i forhold til Fælles Mål,
samt vores egne elevplaner og årsplaner. Udflugter er til at skabe en virkelighed for eleverne og
give det vi indenfor studieteknologien kalder ”masse”. Vi underviser ikke religion, men i Historie
fagene er det en stor del af Danmarks historie om gamle bygninger, blandt andet Domkirken,
folketinget, domhuse osv. Og er derfor også en del af vores oplevelser på udflugterne.
Som skole har vi et ansvar og givet os selv det mål at uddanne individer til at fungere i det danske
demokrati med evnen til at studere alt og få sig selv så langt man kan med gode studieredskaber.
Det er et ansvar vi ikke tager let og vi vil gerne give alle elever lige muligheder, derfor skal man
også deltage i udflugter hvor muligt.
Bekymrende fravær på særlige dage, såsom højtider, udflugter og lignende er noget vi skal holde
øje med, for at sikre en demokratisk uddannelse for alle elever og kunne give dem en fuld
uddannelse som alle skolebørn har krav på.

8. klasse på SKILLS
Den 18. september 2019 tog 8. klasse på uddannelsesbesøg på Technical Eductaion Copenhagen
(TEC) i Søborg. Her blev eleverne introduceret til forskellige erhvervsuddannelser hvor de havde
mulighed for at afprøve nogle af disse uddannelser, som maler, tømrer, murer osv.
Ikke alle børn er boglige og skal ikke føle sig forkerte, der er mulighed for at tage en uddannelse
hvor du er kreativ og boglig på samme tid.
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