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Kære ansøger fra
til Køgekommunes
sportsklasse
Høringssvar
Ellemarkskolens
LMU vedrørende ”Aktiv tilstedeværelse –
håndtering af fravær”

Ellemarkskolen
Gymnasievej 10
4600 Køge

Ellemarkskolens LMU ser som udgangspunkt meget positiv på strategien
Tak for tilstedeværelse
din ansøgning til sportsklassen
deltagelse
i en god
samtale.
Vi har
”Aktiv
– håndteringogafdin
fravær”.
Skolen
finder
vinklen
ognu
gennemført allesom
samtaler
med for
ansøgere
til sportsklassen.
fundamentet
relevant
at kunne
ændre elevers retning, når
fraværet begynder at blive mere end almindeligt sygefravær.

www.ellemarkskolen.dk
Tlf. 56 67 68 40
Mail: pernille.frandsen@koege.dk

Som meddelt har vi haft flere ansøgere end vi kan optage, hvorfor du er kommet på
Desuden
venteliste.anser vi det for helt centralt at samarbejdet mellem skole og
familie funderes i en fælles tænkning og at der dermed koordineres en
Du bedes indsats
sende enomkring
bekræftelse
senest fredag
15. maj 2020, om du vil stå på
relevant
undervisning
ogd.fællesskaber.

ventelisten.

I vores LMU er vi udover den konstruktive og helhedsorienterede tilgang til
problematikken,
optagede
af hvordan
vi som
arbejdsplads
skaber
Skriv venligst til skolens
sekretær
om du ønsker
at stå
på ventelisten.
fundament og ramme til at arbejde som strategien beskriver.
Vi henleder opmærksomhed på at det fælles didaktiske arbejde, skal
Venlig hilsen
funderes
i et prioriteret teamsamarbejde, og at der i strategien er lagt op
til at både team og den enkelte lærer eller pædagog bruger en del tid på
Heidi Whitehead og Gert Andersen,
den enkelte lærer/familie.
”Lærerne sammen har tilbagevendende, systematiske refleksioner”. Det
kræver tid, og det er derfor afgørende at det er muligt at, at den enkelte
skole udvikler deres ´lokale strategi i skolens resurseteam.
Vi gør opmærksom på at arbejdet for at fastholde eleverne jf strategien,
kræver at skolens teams bruger en del tid på at forberede de
fællesskabende didaktikker såvel som den øgede mødetid med elever,
forældre og resursepersoner, når der igangsættes foregribende og
indgribende indsatser. Det er derfor af en forudsætning at resurse og
opgave er afstemt. Og at det på de enkelte skoler kan afstemmes hvem
der deltager i de relevante møder.
Vi henleder opmærksomhed på at læringsprocesser ikke kan være
vedkommende hele tiden, og at vi som skole og hjem fælles styrker vores
elever i at kunne være i processer der altid og med det samme er
spændende og giver mening.
Overordnet er det vigtigt for Ellemarkskolens LMU, at der er plads til lokale
pædagogiske og strukturelle løsninger og tilgange, og at denne
understøttes af Køge Kommunes strategi for håndtering af fravær.
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