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Skolelederbrev, Februar 2017 
 
Møde for forældreråd i januar 
I januar mødtes klassernes forældreråd med bestyrelse og ledelse til den årlige drøftelse af 
skolespørgsmål. Det var et godt møde, med stort fremmøde fra klasserne.  
Referat af mødet kan læses på opslagstavlen på ForældreIntra. 
 
Udvidelse af vores mobilpolitik 
Vi har god effekt af den nyligt indførte mobilpolitik, som giver eleverne mere ro til koncentration og 
leg i skolen. Vi er blevet opmærksomme på, at vi må udvide den lidt, da flere elever benytter 
”smart-watches”. Disse indeholder online-kommunikation, så eleverne kan kommunikere fra 
armbåndsuret. Det er naturligvis også noget, som kan forstyrre, og derfor skal afleveres i 
undervisningstiden. Disse er også indskrevet i vores mobilpolitik. 
 
Elevernes egne pc til undervisningen 
Fra næste skoleår skal også 4. årgang medbringe deres egen pc til det daglige skolearbejde. Vi gør 
opmærksom på, at mange undervisningsprogrammer er produceret til pc og ikke til apple-
produkter. Vores ekspertise, når det gælder vejledning og hjælp for elever til brug af deres digitale 
materialer på mac-computere, er begrænset, så vi anbefaler faktisk at købe en pc, medmindre 
eleven selv er meget fortrolig med mac.  
Der kommer efter vinterferien en grundig vejledning til køb af elev-pc på intra.  
 
Formidling af lektiehjælp 
Vi har tidligere haft succes med at hjælpe forældre og elever, som ønsker lektiehjælp efter skoletid, 
med at henvise til ældre eller tidligere elever, som skolen/lærerne kan anbefale som lektiehjælp. 
Det gør vi fortsat gerne. Samarbejdet er en aftale mellem forældre og den pågældende lektiehjælp, 
så skolens rolle er blot at henvise til kompetent lektiehjælp hvis der er brug for det. 
 
Skoleredskaberne.dk 
Vi har fået kontakt til en god online-leverandør af skoleredskaber. Varer til personligt brug kan 
bestilles online (se under links på ForældreIntra) og bliver leveret på skolens kontor efter få dage.  
 
Skolepatruljen arbejder hver dag 
Jeg minder igen om, at skolepatruljen skal respekteres! De værner om alle børns sikkerhed. 
 
Følg os på Facebook 
Vi lægger dagligt glimt fra en spændende skoledag på vores facebook-side både Klostermarksskolen 
og Klostermarksskolens 10.kl. 
Jeg vil ønske alle en rigtig god vinterferie i næste uge. 
Venlig hilsen 
 
Lars Peter 


