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Kom til
spændende
aften på
Molsskolen
ONSDAG DEN 18.5.

MOLSSKOLEN

FORÆLDREFIDUSER
FÅ GODE FIDUSER
MED HJEM

VALG TIL
BESTYRELSEN
3 NYE I BESTYRELSEN

MOLSSKOLEN I
FREMTIDEN
SKOLEÅRET 16/17

SKOLE- HJEMSAMARBEJDE PÅ
MOLSSKOLEN D.18.MAJ KL. 19-21

Skole- hjemsamarbejde på
Molsskolen
Onsdag den 18. maj klokken 19:00-21:00 inviterer Fællesbestyrelsen på
Molsskolen til dialogmøde.
Hvordan styrker vi skole- hjemsamarbejdet og skaber optimal læring og
trivsel for alle vores elever? Disse spørgsmål ønsker Fællesbestyrelsen at
drøfte med alle forældre på skolen.

Forældrefiduser er
udviklet i
samarbejde
mellem : Skole og
Forældre, Det
kriminalpræventive
Råd & TrygFonden
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9. MAJ 2016

MOLSSKOLEN

Få gode fiduser med hjem
Alle skolens aktører har en fælles opgave i forhold til elevernes
læring, trivsel og udvikling. Et positivt engagement fra
forældregruppen har stor indflydelse på, at alle elever føler sig
inkluderet og anerkendt.

Forældre KAN og
VIL bidrage

Forældrefiduser.dk er et materiale, som skole og forældre kan
bruge, når et godt samarbejde mellem forældre skal etableres
og vedligeholdes.
Gitte Lilholdt, der er konsulent fra Forældrefiduserne,
kommer på mødet den 18. maj og fortæller om den solide
viden, som forældrefiduser.dk bygger på og giver nogle helt
konkrete værktøjer til, hvordan det gode forældresamarbejde
opbygges og udbygges. Oplæg fra Gitte Lilholdt
(Forældrefiduser) er fra kl.19-20 Klokken 20-21 er der oplæg
og dialog med bestyrelsen og mulighed for at høre mere om
bestyrelsesarbejdet.

Valg til Fællesbestyrelsen
Fra skoleåret 2016/2017 skal der vælges 3 nye
forældrerepræsentanter til Fællesbestyrelsen. Eva, Louise og
Thomas træder ud af bestyrelsen. Vi har endnu ikke fået
henvendelser fra forældre, der ønsker at opstille til
Fællesbestyrelsen. Der skal vælges 3 forældre til
Fællesbestyrelsen, og derfor er fristen for at lade sig opstille
rykket til den 18. maj. Det er altså også muligt at komme til
mødet den 18. maj og få information om bestyrelsesarbejdet og
måske opstille til Fællesbestyrelsen. Hvis der er 3 forældre, der
ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet skal der ikke være
egentlig valg til bestyrelsen. Såfremt der er flere forældre, der
ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, skal der være en
egentlig valghandling efter den 18. maj Mere information
herom på mødet.

Venlig hilsen

Fællesbestyrelsen Molsskolen og Børnehaven Mols

I de kommende år falder
børnetallet i Syddjurs kommune
og også på Mols. Det stiller
Molsskolen overfor nogle
udfordringer i forhold til hvordan
klasser skal organiseres
pædagogisk og økonomisk i
fremtiden. Bestyrelse, ledelse,
lærere og pædagoger arbejder
på højtryk for at løse
udfordringerne og skabe en
attraktiv skole i fremtiden. Den
18. maj præsenterer vi et bud på
fremtidens Molsskole. I uge 21
og 22 inviteres alle forældre til
møder omkring deres barns
klasse
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