august 17

Forældre-engagement pa Hørsholm Lille Skole
Fokus på den pædagogiske udvikling
Som det blev skrevet ud sidste skoleår, har ledelsen i samarbejde med bestyrelsen valgt at styrke den
pædagogiske udvikling på skolen. Fra skoleåret 2017-18 vil der derfor være flere pædagogiske dage,
hvor lærerne bruger tid på at udvikle pædagogik og undervisningen. Formålet er at styrke børnenes
læring og trivsel.
Hver forælder på HLSK har derfor fremover mulighed for at lægge sit engagement i skolen på 1 af
følgende måder:





enten i form af en fælles arbejdsdag på arbejdsweekenderne (8 mulige datoer om året),
i form af forældreundervisning på pædagogiske dage (2-3 mulige datoer om året)
eller en aktiv post i skolebestyrelsen (ca. 1 månedligt møde). Bestyrelsen vælges på den
årlige generalforsamling i marts.

De forældre der ikke lægger en dags arbejde på skolen, opkræves et beløb svarende til en måneds ekstra
skolepenge ved skoleårets afslutning.

Forældreskole på pædagogiske dage
”Forældreskole” betyder at I som forældre overtager undervisningen for en dag. Denne dag vil lærere og
ledelse være ude af huset for at holde møde og drøfte skolens pædagogiske udvikling.
Formålet med ”forældreskole” er at give eleverne en positiv oplevelse af forældrenes engagement i
skolen og samtidig give eleverne en anderledes skoledag, hvor det er forældrene der planlægger
undervisningen. Det giver mulighed for en skoledag, hvor I som forældre kan byde ind med de
kompetencer og fagligheder I har. Forældreskole kan forhåbentlig også give jer forældre nogle gode
oplevelser på skolen, som kan styrke kendskabet til børnenes hverdag og samarbejdet mellem skole og
hjem.
Mulighederne er mangfoldige til forældreskole. Tag fx på tur (betalingen foregår som altid via
klassekassen), undervis i Tai Chi, introducer børnene til dit arbejde, lav kunst eller cykelværksted, byg
fuglekasser, lav et bageværksted etc.
Indholdet skal godkendes af klasselæreren, men det er jer forældre der står for planlægning og
gennemførelse af dagen. Der skal være 1-3 forældre på hver klasse, og man må gerne undervise en
anden klasse end sin egen. På årets første forældremøde melder man sig på forældreskole, og dermed
udgår man automatisk fra arbejdsweekenden.
I skoleåret 2017-18 ligger forældreundervisningen på følgende dage kl. 8-13.45:





Fredag d. 15. september
Tirsdag d. 30. januar
Onsdag d. 7. marts

Praktisk information om forældreskole
 Morgenåbning og Snøvsen vil fungere som normalt. Kontoret vil være bemandet 8.00 til
14.30. Pedellen er på skolen fra 7.00 til 14.00.
Hørsholm Lille Skole, Højskolevej 11, DK-2960 Rungsted Kyst
www: hlsk.dk. Tlf: 45 86 22 32. E-mail: hlsk@hlsk.dk.



Som forældre-lærer har man også tilsynet med klassen i pauserne, og man spiser med
eleverne i 1.-6. klasse.



Som forældre-lærer er man omfattet af skolen forsikring.



Som forældre-lærer træffer man selv aftaler om ”afløser” ved evt. sygdom.



Som forældrelærer skal man kende skolens evakueringsplan, der ligger på forældreintra og
hænger i klasselokalerne.

Det anbefales desuden at forældre-lærere ikke planlægger noget som er meget afhængigt af teknik. Det
er vores erfaring at teknikken tit strejker der hvor det er mest ubelejligt.

Arbejdsweekender
4 gange årligt afholdes arbejdsweekend på HLSK, hvor der løses praktiske opgaver, som fx male lokaler,
hovedrengøring eller reparationer. Pedellen (MT) tilrettelægger dagene, og han koordinerer med
lærere/ledelse på skolen, hvilke opgaver der skal prioriteres. Arbejdstiden er kl. 9.00 -13.00.
I skoleåret 17/18 ligger arbejdsweekenderne på følgende dage:
30.september- 1. oktober,
7.- 8. oktober
10- 11. marts
17. – 18. marts
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