Talenthold 2018/2019
Talentundervisning – hvad er det?
Skive Kommunes Talenthold for 4.-6. klassetrin er et fritidstilbud, der
henvender sig til elever, som har særlige evner, kræfter og vilje til skolearbejdet. I år har vi valgt at fokusere på digitale medier og kreativ
teknologi.
Formålet med tilbuddet er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig
samt møde og arbejde sammen med andre på samme niveau.
Undervisningen er baseret på flere års erfaringer fra talentundervisning i
Skive Kommune.
Tiltaget er et samarbejde med Læreruddannelsen og Læringsambassaden i Skive.
Eleverne kan ikke forvente at blive optaget sammen med kammerater,
da der finder en udvælgelse sted.
Det er vigtigt, at deltagelse på Talentholdet prioriteres højt, så fravær
og frafald undgås mest muligt.
For de optagne elevers forældre vil der, før undervisningens start, blive
afholdt et fyraftensmøde, med flere informationer om tilbuddet.
Mødet afvikles torsdag d. 25/10 kl. 17-18 på Læringsambassadens
lokale på Skive Bibliotek, 2. sal.
Henvendelse kan ske til:
Kultur- og Familieforvaltningen
Skole– og Dagtilbudsafdelingen
Att.: Trine Nors
Torvegade 10
7800 Skive
T: 3064 6005
M: trno@skivekommune.dk
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Til elever i 4.— 6. klasse
Har du let ved at gå i skole, og er du videbegærlig, og har du lyst til at
arbejde med billedmanipulation, 3D printere, filmproduktion, lasercuttere og megen anden kreativ teknologi.

•
•

Kunne du tænke dig at arbejde sammen med andre elever,
der har det lige som dig?
Vil du bruge en eftermiddag om ugen fra november til april?

Så har Skive Kommune et gratis tilbud til dig, som gerne vil have
endnu flere spændende udfordringer i undervisningen.
Nu kan du melde dig til talentholdet ”Big Blue”.

Vi mødes torsdage kl. 16.30-19.00 på henholdsvis Læringsambassaden på Skive Bibliotek og VIA University College i Skive
(du får en plan senere).
Første gang er torsdag d. 1.11.2018. Sidste gang torsdag d. 4.4.2019.
Bor du i Skive Kommune, men bor uden for Skive by, kan du tage
bussen ganske gratis.
Der vil blive tilbudt noget at spise i løbet af aftenens undervisning.
Er dette noget for dig, kan du få et ansøgningsskema hos din klasselærer. Har du deltaget før, kan du sagtens søge igen.
Ansøgningsskemaet inkl. lærerens beskrivelse samt underskrifter scannes og uploades af elev/forældre senest d. 2.10.2018.
For at ansøgningen kan komme i betragtning SKAL alle felter (inkl. lærerens beskrivelse og underskrift) være udfyldt, når ansøgningen uploades.
Link til upload: https://www.skive.dk/job (Talenthold for folkeskolelever 4. -6. klasse)
Du får besked i slutningen af oktober, om du er optaget på holdet.

BIG BLUE
"Vi vil udnytte vores beliggenhed ved
fjorden og åen til at gøre vores by til et
endnu skønnere sted at bo og leve."
Borgmester Peder Christian Kirkegaard
BIG BLUE er bl.a. en vision om forskønnelse af Skive, som du kan læse mere
om på bigblueskive.dk.
Men vi kan her kort afsløre, at en byforskønnelse kræver masser af ideer—DINE
ideer!
På Talenthold skal du være med til at realisere disse ideer ved at arbejde med
den nyeste teknologi, arbejde med PR,
arbejde med lokalplaner og meget, meget mere.
Der kommer mange fag i spil, og du vil
møde flere undervisere. Særligt Læringsambassaden kommer i fokus. Vi skal arbejde med præsentationsprogrammer,
billeredigering, 3D print, lasercutter,
green screen og filmredigering.
Det handler om produktion, præsentation
og formidling.
Hovedansvarlig underviser på forløbet:
Marco Mølbæk:
jens1998@skiveskoler.dk

Vi glæder os til at se dig!
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