Referat af forældremøde tirsdag den 12.09.2017
Tak for fremmødet fra så mange af jer forældre – det sætter vi stor pris på.
UU-vejledning:
Hella fra UU-vejledning Sønderborg Kommune fortalte om de kommende besøg hos især 8. klasse i det kommende
skoleår. Hun var inde på de nye karakterkrav til de forskellige ungdomsuddannelser og de forskellige online portaler
bl.a. UG.DK.
Ungdomsskolen:
Mikkel fra Sønderborg Ungdomsskole fortalte kort om de forskellige tilbud, som ungdomsskolen tilbyder og kom
også ind på hvilke funktioner SSP (Skole, Socialforvaltning, Politi) har i forhold til vores elever. Han gjorde reklame for
et oplæg vedrørende alkohol/rusmidler, som vi klasselærere vil booke til eleverne inden længe.
Lærerene fortæller:
Trine fortalte først om dette års tema i Udgård; smil, det smitter. Hvordan klassen har fået intro til den positive
tanke-strategi og vores ryste-sammen-tur om torsdagen i den første uge.
Som I nok har opdaget, vil fælles information til jer forældre være at finde på skolens hjemmeside. Vi ”prikker” om
nyt via gruppesms – som det ikke er nødvendigt at besvare . Akut sygdom eller andet fravær, vil vi gerne, at I giver
besked til kontoret om, da vi ikke alle møder på samme tid på skolen.
Der blev også kort fortalt om praktikugen (uge 43) og givet en opfordring til at sende en mail til Trine, hvis man har
mulighed for at have en praktikant med på job. Projektugerne er i uge 49 og 50, terminsprøven er i uge 8. Det er
rigtig vigtige uger at være i skole. Lejrskolen er i uge 22 og går til Kbh. Vi har bestilt togbillet ud mandag og hjem
fredag.
Så kom der også en opfordring til et forældreråd, hvor nogle af jer forældre hjælper med til at arrangere nogle
sociale begivenheder for klassen og måske også forældrene  Ingen meldte sig på mødet – men vi håber, at der
kommer respons efterfølgende!
Martin fortalte om idrætsundervisningen. Det positive mindset (smil, det smitter) tages med i idrætstimerne. De
fleste er begejstret for idræt men ikke alle. Vi forventer, at eleverne går positivt til de forskellige udfordringer – og vi
italesætter det. Idrætstøj og håndklæde er selvfølgelig et must til idrætstimerne, og skulle man have glemt, så har vi
noget man kan låne! Der arbejdes på nogle forskellige stævner i løbet af vinteren enten via Dansk-Skoleidræt, eller at
vi selv arrangerer i samarbejde med de andre friskoler på Als.
Der blev også nævnt, at der snart kommer en oversigt over cykelruten til det kommende mini-triatlon for valgholdet.
Vi får brug for hjælp til at stå post ved lys- og vejkryds 
Jens fortalte om opdelingen af eleverne mellem de 3 klasselærere: Trine, Martin og Jens. Det vil være
kontaktlæreren man i det fleste situationer retter henvendelse til - og også har dialog med. Jens fortalte også om
naturfagsprøven, som stadig betegnes som en ny prøve. Den er en sammensmeltning af naturfagene, biologi,
geografi og fysik/kemi. Han var også kort omkring prøven i kristendomskundskab, og vigtigheden af at GEMME noter
og kopisider, da faget har et 2 års pensum.
Derefter talte vi om alkohol og retningslinjer for jeres børn. Vi blander os som skole jo ikke i, hvordan I vælger at
gøre i jeres familier, men vi opfordrer til, at man husker på, at klassen består af 3 klasser, og at springet fra 7. – 9.
klasse er stort, når det kommer til fest og alkohol. I samarbejde med forældrerådet vil vi her på skolen lave nogle
forskellige arrangementer for ALLE Udgårdbørn, for at styrke fællesskabet i klassen.
Til sidst kom eleverne og Jonas fra Sikker Trafik ind i klassen, hvor de kort fortalte om foredraget, som jo gik ret godt
i tråd med vores samtale omkring alkohol.

Med venlig hilsen, Marianne, Jens, Martin og Trine

