Forældrevalgte i Skolebestyrelsen

Information til kontaktforældre på

pr. august 2017

Husk, at du til enhver tid kan kontakte
medlemmer af skolebestyrelsen, hvis
du har spørgsmål eller emner, som du
mener bør tages op i skolebestyrelsen.
Formand:
Thomas Skou Hansen,
4. og 6. årgang, tlf. 4220 7071
Annemette Ottesen,
9. årgang, tlf. 3026 1655
Flemming Sylvest Larsen,
1., 4. og 7. årgang, tlf. 4011 6763
Per Koch Jensen,
2., 6. og 9. årgang, tlf. 4580 1979

Frikvarter på Nivå Skole Syd

Charlotte Vendelbo Schrøder,
7. årgang, tlf. 5086 0500

Her er lidt nyttig information,
ideer samt praktiske oplysninger.

Anne Katrine von Staffeldt,
6. og 7. årgang, tlf. 4696 4477

Held og lykke med din tid
som kontaktforælder.

Maria Theresia Jankuhn,
8. årgang, tlf. 2119 1539

Gode stunder mellem eleverne

Kære nyvalgte kontaktforælder

Arbejdet som kontaktforælder:

Tak, fordi du har valgt at deltage
aktivt i dit barns skolegang samt trivsel
igennem klassens sociale tiltag og
arrangementer.



Sørg for at deltage i indkaldte møder eller find en
afløser, så klassen altid repræsenteres.



Vær aktiv og konstruktiv i forsøget på at løse eventuelle
problemer. Inddrag gerne lærerne, ledelsen eller
skolebestyrelsen, så en bagatel ikke når at vokse til et
stort problem.



Vær tovholder på at få arrangeret noget socialt – det kan
sagtens være nogle andre forældre, som står for et
arrangement, men vær den, som tager initiativet.



Forslag til arrangementer kunne være:



Gør et forsøg på også at få de forældre med, som typisk
ikke deltager i arrangementer – tag f.eks. en snak om
morgenen ved afleveringen og fortæl, hvor meget det
betyder, hvis de også kommer...

Du er nu med til at gøre en vigtig
forskel, og det vil komme dit barns
klasse - samt fællesskabet mellem
kammerater og forældre – til gode
mange år frem.

Haver til maver på
Krogerup Gård

Som kontaktforælder er du nu i overordnede sammenhænge bindeleddet mellem forældregruppen og skolen.
Kontaktforældre er ydermere det direkte bindeled til
skolebestyrelsen og vil årligt blive inviteret til møde(r), hvor
indholdet efterfølgende skal formidles videre til de andre
forældre i klassen.
Vi opfordrer til, at kontaktforældre starter allerede i 0. klasse
med at engagere sig i klassens trivsel og sociale liv –
også gerne udenfor skoletid.
Et godt socialt fællesskab, både mellem elever og mellem
forældre, vil styrke klassens fællesskab i det daglige.
Det er derfor en rigtig god ide straks at
mødes med de andre kontaktforældre og få
sat ord på forventninger og ideer til dette
skoleårs arrangementer, opgaver, møder
m.m.
Hvert klassetrin har sine glæder og
udfordringer – og flere års sammenspil og
engagement gør både glæder og udfordringer
lettere at arbejde med.

Spiseaften (fælles buffet eller fælles madlavning),
naturlegepladser som Eghjorten og Knurrenborg Vang,
Dyrehaven, temafester (Fastelavn, Halloween, Disco,
Gangster, Ridder, m.m.), skøjtehal, svømmehal, bowling...

Vigtigt omkring jeres forældremøder:


Tal med klasselæreren omkring afholdelse af forældremøder
og agenda til disse.



Forsøg at få diskuteret og få sat ord på klasseregler eller
retningslinjer omkring f.eks. mobiltelefoner, gavebudget,
legeaftaler, deltagere hvis man inviterer til fødselsdage osv.



Opret evt. en ”klasse-arrangement-kalender” så datoer kan
reserveres i god tid.

