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Skolelederbrev, februar 2018 
 
Børns digitale adfærd og kundskaber 
De mange sager i medierne om børn og unges uheldige oplevelser og adfærd på digitale medier bør 
henlede forældres opmærksomhed på at hjælpe børn med råd, aftaler og retningslinjer.  
Dét ansvar kan børn i skolealderen ikke håndtere alene!  
Vi arbejder med det i skolen og vil fortsat have fokus på rådgivning af både elever og forældre. Vi 
opfordrer til, at I laver aftaler med jeres børn om brug af smartphones mv. 
Her er et par hurtige råd: 

 Snak med dit barn om hvilke fora de benytter og få dem til at vise jer, hvad der foregår. 

 Brug ikke mobiltelefonen som vækkeur. En mobiltelefon er altid i gang og forstyrrer 
nattesøvnen. 

Fra skolen vil vi, som vi gjorde i efteråret, indkalde til flere rådgivnings- og informationsmøder for 
forældre i fremtiden, så vi sammen kan hjælpe vores elever godt ind i det buldrende ungdomsliv på 
nettet.  
 
Ferie.  
En del forældre vælger at holde ferie på skoledage. Vi bakker generelt op om, at familien holder 
ferie sammen, når det ikke går ud over terminsprøver eller anden særligt planlagt undervisning. 
Mht. lektier under fraværet henviser til ugeplaner og lektieaftaler på elev- og forældreintra.  
Vi kan ikke tilbyde ekstraservice i form af særlige lektieforløb eller særlige opgaver til ferien. 
Egentlig synes vi, at børn skal nyde en ferie sammen med deres familie, dér hvor de er. Eventuelt 
læse en god bog sammen på ferien.  
Skulle der så være en opgave, som eleven må ”samle op” når de kommer hjem, så er det bare en 
del af feriepakken. 
 
Morgentrafik 
Der er stadig mørkt om morgenen, og vi skal hjælpe hinanden og skolepatruljen med, at alle kan 
færdes sikkert i trafikken.  
Om man kommer i bil, på cykler eller gående, så skal man være hensynsfuld og kun færdes hvor 
man hører hjemme.  
Biler må kun standse i afmærkede områder og ikke foran skolen hvor skolepatruljen holder vagt. 
Cykler må køre på vejen eller cykelstien og skal have gode lygter på. 
Gående skal have reflekser på, blive på fortovet, og se sig godt for når man krydser vejen. 
 
Generalforsamling 10. april 2018 
Skolens generalforsamling afholdes i år d. 10. april kl 19. Der kommer indkaldelse med dagsorden 
på forældrentra i løbet af marts.  
Venlig hilsen 
 
Lars Peter 
Husk at følge skolen på www.klostermarksskolen.dk og facebook. 
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