Velkommen på Birkhovedskolen
6.B – skoleår 2015/2016

Forældregruppen i 6.B ønsker at støtte op om skolens ønske
om engagerede forældre.
Lad os løfte i flok og skabe de bedste betingelser for vores
børns trivsel og læring.
Dette er et fælles anliggende – en ambition som Birkhovedskolen og skolebestyrelsen forventer, at vi forældre naturligvis
bakker op om.

Klasseforældre:
Hanne Wiggers (Emil)
Maria Baagøe Egholm (Ida)
Maria Devantier (Max)
Anne-M. Andreasen (Sofie)
Jimmy Jørgensen (Laust)

Fødselsdage:
Her inviteres alle elever - alternativt drenge- eller pigefødselsdage.
I gavebeløb gives kr. 25-30 pr. elev.

41……..
60……..
24……..
22……..
21……..

Bindeled til skolebestyrelsen:
Hanne Wiggers og Maria Devantier tager imod indspark til skolebestyrelsen.

Velkomstforældre:
Maria Baagøe Egholm og Anne-M. Andreasen
Klassekassen administreres af:
Jimmy Jørgensen, der skal kontaktes, såfremt det findes nødvendigt at bruge af klassekassen.
Årligt beløb kr. 100 kan indbetales i august på:
reg.nr…. kontonr. ….. eller kontant i kuvert anført ”Klassekasse
6.B” samt elevens navn.
Dannelse af klasseforældregruppe understøtter skolens forventning om engagerede forældre. Det har vi gjort ved at opdele alle forældre i 4 grupper, som hver står for et arrangement.
For 6.B og 7.B ser de 4 arrangementsgrupper således ud:
Efterår 2015
Ida
Nadia
Zakaria
Max
Juliane
Noah B
Rebekka

Forår 2016
Sofie
Hana
Hamza
Laust
Julie
Noah S
Markus

Efterår 2016
Mette-Line
Esra
Viktor
Fanny
Samuel
Klement
Maren

Forår 2017
Emil
Ploy (Chutinan)
Victoria
Sebastian
Josefine
Kristian
Timm-Emil

Øverste navn indkalder gruppemedlemmer til planlægningsmøde – alle i gruppen bedes fremkomme med ideer.

Særarrangementer:
Klasseforældregruppen arrangerer en årlig klassefest for eleverne. Denne afholdes 1. fredag i det nye skoleår - information
kommer via forældreintra samt skriftlig invitation på 1. skoledag.
Forslag til andre særarrangementer er velkomne.
Dette kan eksempelvis være:
- Forældremøder om digital mobning
- Håndtering af mobiltelefon som medie
- AKT(Adfærd-Kontakt-Trivsel)-vejlederen i forhold til sociale spilleregler
- Trafiksikkerhed og brug af cykelhjelm
- Foredragsaften
- Konfirmation samt Blå Mandag (frivillige forældrevagter)
For elever, der skal konfirmeres i 7.B er datoen:
Søndag den 30. april 2017 kl. 11.30
Listen er ikke udtømmende og udelukkende til inspiration.

I forbindelse med arrangementer, der ønskes afholdt på skolen, kontaktes skolens tekniske serviceleder Mogens Læsaa
Pedersen.

