-

Vi vil mennesker og fællesskab

Velkommen til Hanebjerg Skoles Kontaktforældreforum (husk tilmelding)
Onsdag den 28. februar 2018
Samlingssalen på Brødeskov Afdeling
Fra kl. 17.00 - 19.30
-Der serveres en let anretning (tappas) og drikkelse fra 1650Program for aftenen (med mulighed for mindre justeringer)
Tid

Punkter

Initieret af:

1

25 min
(17.25)

Velkomst og lidt om skolebestyrelsesvalg ved
skolebestyrelsesformand Kristina og
distriktsskoleleder Frank

Kristina og Frank

2

10 min
(17.35)
70 min
(18.45)

Introduktion til tema ved aftenens oplægsholder
Eva Fog
- Oplæg, dialoger og fælles refleksioner

Eva

5 min
(18.50)

Kort pause samt kaffe og kage.

3

4

5

20 min
(19.10)

Dialog med skolebestyrelse og ledelse:
-

Medbragte korte spørgsmål fra
kontaktforældre
Kort om løst og fast fra skolen
Andet relevant, der giver værdi at
samarbejde om - fx kommende punkter til
dagsorden.

Det praktiske:

Alle

Alle
kontaktforældre
deles i grupper.
Skolebestyrelsen
og ledelsen er
observatører
.

Uformel stående
paneldialog
mellem
skolebestyrelse,
forældre og
ledelse.

-

Medbragte punkter fra ledelsen (evaluering og
trykprøvning):
- Dialog om Rynkebyløbet (SR)
- Forældre-passer-skole- dag (SR)
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6

20-30
min
(19.30)

Vi vil mennesker og fællesskab

Del 2:
Inddeling i lokale afdelinger og kort indledning fra
skoleledelsen omkring målet og mulighederne med
det lokale afdelingsarbejde.
Mulige afsæt for afdelingsdialogerne:
-

Hvilken værdi har I, som kontaktforældre,
for den enkelte afdeling?
Hvor ser I, at I kan hjælpe og understøtte
det lokale fællesskab i år, næste år?
Hvilke traditioner vil I fastholde eller skabe
til gavn og glæde for børnene?

Inddeling i Uvelse,
Gørløse og
Brødeskov
kontaktforældregrupper. Ledelsen
faciliterer
opdelingen og
arbejdsområder.

Konkrete forslag aftales og videre proces planlægge.
Evt. daglige ledere på afdelingerne involveres.

7

Kl. 1900

Afrunding og tak for i dag (Der er mulighed for at
blive siddende og aftale videre).

Kristina

Vel mødt til alle!
Vh Skolebestyrelsen og skolens ledelse
Kristina og Frank
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