RØDOVRE KOMMUNE
Nyager Skole
Kan du hjælpe skolens elever?

Forældrebank – Nyager Skole
Kære forældre
Vi fortsætter det initiativ, der blev iværksat foråret 2016. Vi håber, der vil være mange forældre, der ønsker at medvirke til at få Nyager Skole til at få en bedre sammenhæng med det omgivende samfund. Det er en del af folkeskolereformen, at folkeskolen og det omgivende samfund skal komme tættere på hinanden (”den åbne skole”).
En forældrebank kan være en del af dette.
Skolebestyrelsen og skolens ledelse har behandlet et ønske fra lærerne om, at oprette en database
– forældrebank - med oplysninger, der kan hjælpe på forskelige områder i undervisningen.
Vi vil bede skolens forældre om at overveje nedenstående og evt. byde ind med:
1. Er din arbejdsplads et muligt praktiksted for udskolingselever, der skal i praktik?
2. Er det muligt for dig at holde et foredrag for en klasse om egen uddannelse, job eller fritidsinteresse? Du må meget gerne tage stilling til om det er en speciel aldersgruppe / klassetrin dit
tilbud gælder.
3. Har du forbindelse til fritidsområder, kulturinstitutioner eller virksomheder, hvor skolen kunne
gøre brug af et tilbud?
4. Har du andet at byde ind med, der kunne indtænkes i ordningen?
Hvis du tidligere har givet os et tilbud, må du meget gerne forny dette, så vi ved om tilbuddet stadig gælder.
Praktisk:
Hvis du vil medvirke på et eller flere af ovenstående områder, bedes du maile til os på:
Nyager-skole@rk.dk
 Skriv ”forældrebank”
 fortæl, hvad du vil medvirke til: 1, 2, 3 eller 4 (gerne flere). Skriv lidt om dine muligheder.
 skriv navn og telefonnummer
Skolens kontor opretter så en database med oplysningerne til brug for skolens personale. Tilsagnet
gælder for et år af gangen, så vi henvender os til alle forældre igen efter sommerferien næste år.
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen og skolens ledelse
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