Invitation
Oplev Frede Bräuner den 22. marts
Har du også fulgt med på tv med Jamie Olivers
forsøg på at skabe bedre skolemad for
børnene i England?
Ønsker du også at dit barn skal klare sig godt i skolen?
Serverer du taber eller vinder mad? Og hvilke tiltag gør vi på skolen?
Vi er en skole, som fokuserer på kvalitet, høj faglighed og et rart sted at være. Vores mission
er bl.a., at ruste eleverne godt til fremtiden. Med denne aften ønsker vi at sætte fokus på
kostens indflydelse på indlæring, adfærd og ydeevne.
Derfor inviterer vi dig og dit barn til en sjov, underholdende og lærerig aften sammen med
FREDE BRÄUNER. Med historier fra det virkelige liv, masser af billeder samt medbragte
eksempler på børn og unges daglige indtag af junkfood, cola og slik, får du og dit barn syn for
sagen med hensyn til kroppens - og ikke mindst hjernens - reaktion på fedt, tilsætningsstoffer
og sukker.

Om sammenhænge mellem kost, adfærd, indlærings- og ydeevne
få gode tips og nemme løsninger til at ændre på din og børnens adfærd
Formen på foredraget er ”showpræget,” og der bliver anvendt et sprog og fortalt historier børn
og unge kender fra hverdagen. Læs mere om Frede Bräuner www.webkost.dk
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag den. 22. marts
kl. 18.30-21.15
I Teatersalen på Borupgaardskolen

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi anbefaler at du kommer i god tid.
Vi anbefaler, at forældre og børn i mellemtrinnet og udskolingen deltager.

Aftenens program:






Kl. 18.30 Velkomst ved Skolebestyrelsen – kort om vores tiltag, visioner og planer
kl. 19.00 Frede Bräuner
Pause ca. 10. min.
Fortsættelse med Frede Bräuner
Afslutning kl. 21.15

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen
Dette arrangement er sponsoreret af Borupgaardskolen i samarbejde med Idrætslinjen & PUC.
Tak til Kvickly, Prøvestenen for at sponsorere frugt til arrangementet.

