”Der er rigtig mange der har klaget over toiletterne, og så tænkte vi at lave en Toiletpatrulje for at gøre det bedre”.

”I hver årgang havde hver dreng valgt sig
en udkårne partner iblandt pigerne”.

”Vi håber I vil komme og lege med os”.

Læs om Indskolingens Toiletpatrulje på
side 2 i avisen

Læs om og se billeder fra overbygningsfesten på side 3 og 4 i avisen

Læs om 6. klassernes legepatrulje i indskolingen på side 5 i avisen

PARADIS TIDENDE
En avis produceret af Elevrådet på Paradisbakkeskolen, Nexø

Af Paula & Carl 7.a & William 7.b.
Der er tonsvis af skrald i havene, men
også på land. Hvis vi skal gøre noget ved
det, så er det nu. Derfor har BFE (Bornholms Fælles Elevråd) valgt at alle skoler
på Bornholm skal have en skraldedag.
Denne dag skal hjælpe naturen og vores
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klode. Skraldedagen er en dag hvor hele
skolen bliver inddelt i hold, på tværs af
alle klasser. Men vi skal ikke bare samle
skrald, fordi der er også konkurrence i
spil. Men kun hvis vi alle sammen hjælper, og står sammen om det.

Det hold der har samlet mest skrald får
lov til at bygge en skraldeskulptur af alt
det skrald vi finder. Vores skoles skraldeskulptur er med i konkurrencen om den
bedste på Bornholm. Skolen med den
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flotteste og mest gennemtænkte idé vinder. Hvis vi vinder, kommer vores skulptur til at stå i Danske Skoleelevers telt på
Folkemødet 2020.

Hvis vi skal kunne vinde denne konkurrence skal vi alle sammen hjælpe hinanden. I skal også huske at passe godt på de
små elever og hjælpe dem godt på vej. Vi
håber I vil være med på denne dag, og
gøre en god indsats. I vil få mere at vide
om skraldedagen i nærmeste fremtid.

Nyt fra
Det Store Rettighedsråd
Af Sacha & Oliver 6.b.
Vi har interviewet Elvira fra 3.b, som er
med i Det Lille Rettighedsråd om Indskolingens Toiletpatrulje.

Samle toiletpapir op fra gulvet
Lukke døre
Slukke for vandet hvis det løber
Tjekke om der er trukket ud i toilettet
- Hente voksne hvis toilettet er stoppet
- Sprede god stemning 

Hvorfor har I lavet en Toiletpatrulje?
”Der er rigtig mange der har klaget over
toiletterne, og så tænkte vi at lave en Toiletpatrulje for at gøre det bedre”.

Hvad foregår der i Rettighedsrådet lige
nu?
”Lige nu er vi i gang med Baseline, hvor vi
spørger hele skolen hvordan de har det
med skolen, og så vil vi prøve at forbedre
det”.

”Lige nu ved jeg ikke, hvad det næste bliver, men jeg er sikker på, det nok skal
blive godt”.

”Den har vi haft i to uger nu”.
Har Toiletpatruljen hjulpet allerede?

I hvert frikvarter står Toiletpatruljen klar
på indskolingens toiletter og holder øje
med, at toiletterne er rene og pæne.

Vi har interviewet William E. fra 7.a, som
er med i Det Store Rettighedsråd.

Hvilke planer har I for fremtiden?

Hvor længe har I haft Toiletpatruljen?

”Ja, det har den i frikvartererne. Men i timerne inden det næste frikvarter kan der
blive ret ulækkert, men så tager Toiletpatruljen sig af det i næste frikvarter”.

Af Elliott 7.c & Teo 4.b

Har I planer om at lave en dag med rettigheder ligesom sidste år?
”Den mulighed er der, men det er ikke besluttet endnu”.
Vask dine hænder
Ligesom du børster tænder.
Det skal være en vane
Med den vandhane.
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Af Fie 8.a.

Onsdag d. 12 februar gik det hele løs, fra
klokken 17:00 til 20:00 var der udskolingsfest, hvor 7., 8. og 9. klasserne dansede den årlige traditionelle Lancier
dans. Siden starten af januar måned har
de i klassernes idrætstimer, øvet sig med
de tre til fire til fem ture. I hver årgang
havde hver dreng valgt sig en udkårne
partner iblandt pigerne. I onsdags stod
drengene så klar til at føre pigen rundt, i
de danse de havde lært til perfektion.

Gymnastikholdet startede aftenen med
en flot opvisning med danse, de selv
havde lavet. Valgfagsholdet i musik gav et
smukt nummer sunget af Cornelia fra 8.a,
Noomi fra 8.b og Sofia fra 9.b.
7. klasserne var de første der gik på, som
også var deres første gang på gulvet, derefter kom 8. klasserne med deres gennemøvede dans. Efter dansen spillede
valgfagsholdet i musik endnu et nummer,
før 9. klasserne sluttede af med deres sidste gang på gulvet.
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Efter de tre årgange havde danset stod 7.
klasserne klar med kage og kaffe til forældre og børn, plus en lodseddel for at
samle penge ind til deres Krakow-tur næste år. Nede i Ungdomsklubben delte de
gratis slush-ice ud, og i klasserne havde
forældrene mad med til klassernes buffet.
Det hele sluttede af med fælles oprydning i klasserne, og herefter kunne alle
tage hjem i godt humør efter en god aften.
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Af Albert 5.a, Mattheo & Louise, 5.b, Julius & Olivia 5.c.

Af Alma & Gunhild 4.a, Marie 4.b, Camilla 5.a & Yoko 7.c.

Her kan du læse om 5. klassernes deltagelse i Projektet Edison, som er en landsdækkende opfinderkonkurrence.

Af Freja & Rosa 6.a.
I hele april måned skal vi afprøve ”Mobilfri Skole”. Se vores video hvor vi forklarer
mere om det her:
https://www.skoletube.dk/video/5367343/1f22eef4cc24dea09a1f91
754197e681/?&msg=&iframe=

Så har 6. klasserne startet legepatrulje
op for indskolingen, ligesom de plejer at
gøre det hvert år. Vi skiftes til at være legepatrulje. Det er de samme elever der er
legepatrulje to uger i træk – herefter
kommer der nye elever.
I kan finde os ved at vi har gule overtræksveste på, og vi står midt i Den Lille
Skolegård på asfalten og venter på jer. Vi
leger lege som fx fangeleg, stikbold og
kluddermor. Vi håber I vil komme og lege
med os!

I 5. klasserne blev der afholdt finale på
skolen i Edison den 12. februar. Edison er
en opfinderkonkurrence hvor man skal
finde på nye idéer. I år var det overordnede emne ”Værdifulde Fællesskaber”.

Følg Rettighedsrådets SkoleTube-kanal,
hvor vi også fremover vil lægge videoer
op fra Elevrådet:
https://www.skoletube.dk/group/RettighedsskoleParadisbakkeskolen

I 5.a vandt Rosalina, Albert, William L. og
Sebastian med deres idé om et spil der
kan gøre folk klogere på autisme. I 5.b
vandt Louise, Pixie, Nora og Sille. Deres
idé var at lave en Kids Camp. I 5.c var det
Olivia, Maise, Amy og Alexander der
vandt med deres idé om at lave en Cafébåd, som skulle sejle fra havn til havn på
Bornholm.
På torsdag den 20. februar tager alle 5.
klasserne til Campus hvor alle skal heppe
på vindergrupperne, som skal fremlægge
deres idéer for nogle dommere for at se,
om de kan komme videre i konkurrencen.

Elevrådet ønsker alle børn og voksne en
dejlig vinterferie
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