NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN PÅ HERLEV BYSKOLE

Først og fremmest tak for valget af os til skolebestyrelsen.
Vi vil løbende informere om, hvad vi arbejder med, og hvad
I som forældre bør være ekstra opmærksomme på.
Vi er valgt for en 4-årig periode. I denne periode vil vi
genbesøge og optimere de principper og det værdisæt,
som Herlev Byskole bygges på. Det gode skolehjemsamarbejde er et af de første principper, som vi vil
fokusere på.

Det gode skolehjem-samarbejde
Vi ser kontaktforældrene som et centralt bindeled mellem skolebestyrelse, øvrig forældregruppe og skolen.
Skolebestyrelsen vil snarest indkalde kontaktforældrene til drøftelse af deres rolle, og hvordan vi som forældre
kan give vores børn det bedst mulige skoleliv, i samspil med skolen.

Høringssvar
Skolebestyrelsen har i august sendt to høringssvar til kommunalbestyrelsen.
Høringssvar til Budgetforslag til 2019: Vi har noteret os, at der i budgetforslaget er afsat ca. 6 mio kr til
skoleområdet, og har meddelt Kommunalbestyrelsen, at vi har taget budgetforslaget til efterretning. Du kan
læse mere her.
Høringssvar til Lokalplan 96: Planen lægger op til at etablere en ny bebyggelse ved siden af afdeling Eng. I
vores høringssvar har vi især udtrykt stærk bekymring for den øgede trafik, som vil være en konsekvens af et
nyt boligområde, og det faktum at skolen mister det grønne område tæt på skolen, hvis forslaget vedtages.

’Hashen ud af Herlev ’
Skolebestyrelsen vil sammen med lærere og ledelse gerne være
med til at henlede opmærksomhed på, at vi som forældre nogle
gange giver for tidligt slip på vores børn. Det kan betyde, at
børn helt ned til 13-14-års alderen bliver dealere og/ eller
misbrugere. Vi opfordrer til, at I drøfter problemet i klassen,
holder øjne og ører åbne, og taler med jeres børn om hvordan
de kan håndtere det.
Herlev Kommune har løbende fokus på unge og rusmidler, og tilbyder gratis hjælp og vejledning i Projekt
Omvejen. I uge 41 er fokus på ’Hashen ud af Herlev’. Udskolingen vil i denne uge arbejde med temaet ’Det
gode ungdomsliv’, og afslutte ugen med en fernisering. Støt gerne op om initiativet.
På skolebestyrelsens vegne
Christina Lüthi,
Formand

KONTAKT GERNE SKOLEBESTYRELSEN HVIS DU HAR NOGET PÅ HJERTE

