HOLBÆK KOMMUNE

Alle forældre med børn i
Holbæk Kommunes dagtilbud
og folkeskoler

UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE
Dato:

18. december 2018

Kære forældre
Udvalget for Børn og Skole inviterer alle forældre til børn i dagtilbud og skole til dialogmøder i
januar 2019.
Vi er i udvalget i gang med en evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Derfor vil udvalget
gerne i dialog med flere forældre for at høre om jeres erfaringer og jeres input til, hvordan vi i
fællesskab kan styrke vores dagtilbud og skoler.
Vi holder et dialogmøde i hvert af de fire dagtilbuds- og skoleområder. Program og dato for møderne fremgår nedenfor.
Dato og tidspunkt

Sted

Område
Holbæk By

Den 7. januar 2019
kl. 19.00 – 20.30

Holbæk By Skole, afdeling Absalon
Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk

Område
Katrinedal

Den 10. januar 2019
kl. 19.00 – 20.30

Katrinedalskolen, afdeling Tuse, samlingssalen
Tuse Byvej 2, 4300 Holbæk

Område
Kildedam

Den 16. januar 2019
kl. 19.00 – 20.30

Kulturhuset No1, i Tølløse by
Tølløsevej 1, 4340 Tølløse

Område
Skovvejen

Den 21. januar 2019
kl. 19.00 – 20.30

Skovvejens Skole, afdeling Knabstrup
Skolevej 37, Knabstrup, 4440 Mørkøv

Program
Dialogmøderne indledes med en kort præsentation af udvalgets foreløbige evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Herefter en drøftelse med jer om:
Hvordan styrker vi bedst forældrenes indflydelse i dagtilbud og skoler?
Hvad synes I er vigtigt for det gode samarbejde mellem forældre og dagtilbud og mellem forældre og skole?

Hvordan styrker vi de lokale børnehuses og skolers særkende?
Hvert børnehus og skoleafdeling er en del af et område bestående af flere børnehuse og skoleafdelinger. Hvad er det vigtigste for jer, når I vælger dagtilbud og skole? Hvad vil I gerne have som
særlige kendetegn for jeres børnehus eller skole?
Eventuelle andre emner
Er der andre emner, som I vil fremhæve og give input til?
Vi ser frem til dialogen med jer!
I og jeres børn ønskes en god juleferie.
Med venlig hilsen
Udvalget for Børn og Skole
Susanne Utoft (formand)
Camilla Hove
Mona Rosenberg Larsen
Asbjørn Gerting Olsson
Jarl Falk Sabroe

