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Landsforeningen LEV har i år med støtte fra Socialministeriet fået mulighed

weekend kursus.

for at afholde et
Kurset handler om at være
på vej. På vej fra børnehaven over i folkeskolen og fra folkeskolen over i
ungdomsuddannelsen. Der er som forældre mange ting, der skal overvejes:
Hvordan sikres den bedste overgang fra børnehaven over til folkeskolen, og
hvordan vælger man i det hele taget den rigtige folkeskole og skoleform?
Spørgsmål som: Hvad kan jeg forvente? Hvad er min ret som
forælder, henstår for mange i det uvisse.
Dette og meget andet vil komme i fokus når Landsforeningen LEV inviterer til
forældrekursus fra den

24. august til 26. august 2012,

på turen Købenavn-Oslo og retur.

Program

for

kurset

Fredag den 24.08.2012
15.00

Check-in på Oslo færgen.

16.00

Gennemgang af program mv. og introduktion af deltagerne

17.45

Når jeg ser på mit barn, så tænker jeg…

20.30

Middag

22.30

Godnat

Lørdag den 25.08.2012
07.00

Morgenmad i restaurant 7 Seas

08.30

Overgangen fra børnehave til skole – et mentalt paradigme skift.
Hvad forventer jeg? Hvad frygter jeg? Hvordan forbereder jeg mig bedst
muligt? Den gode overlevering.

10.00

Forventninger til skoleverdenen – hvad er der regler for, at man selv
kan vælge. En kort introduktion til folkeskoleloven. Fælles mål II med videre.

11.00

Pause med kaffe og frugt

11.20

De vigtige vurderinger ved valg af skole. Specialskole, enkelt integreret,
centerklasse eller noget helt andet. Hvordan fungerer samspillet med
kommunen? Hvordan kan man som forældre bruge PPR?

12.00

Den perfekte skole for mit barn - Gruppearbejde

13.00

Oslo på egen hånd

16.00

Hvordan og hvor kan man få hjælp, hvis man oplever vanskeligheder
med skolen? Gennemgang af klagesystem. Et eksempel på den gode klage,
og et på den dårlige klage.

16.45

Færdig med skolen – hvad så? Introduktion til Ungdommens uddannelsesvejledning.

18.15

Hjælp til selvhjælp: Hvordan kan man skabe lokale forældrenetværk?
Hvad kan man bruge et forældrenetværk til, og hvorfor er det vigtigt?

19.45

Evaluering og opsamling

20.30

Middag

23.30

Godnat

Søndag den 26.08.2012
07.00

Morgenmad i Restaurant 7 Seas

09.45

Ankomst til København

Praktiske informationer:
n	For at deltage på dette kursus skal man være medlem af Landsforeningen LEV.
n Kurset koster 625 kr., pr. person. Prisen dækker enkelt kahyt København / Oslo retur.
Kursusafgift og forplejning, dog ikke frokost lørdag, da man er på egen hånd i Oslo.
n Der er plads til 60 personer på kurset. Og tilmelding er først bindende efter
modtaget betaling af kursusafgift og sker efter først til mølle princippet.
n	Afgang fra København fredag den 24/8 klokken 15.00, hjemkomst søndag
den 26/8 klokken 9.45
n Spørgsmål rettes til Christine Borchert på telefon 3635 9618 eller pr. mail cb@lev.dk.

Tilmelding

n
på: http://www.lev.dk/vores-boern-er-paa-vej.aspx
n Undervisere på kurset vil være Katja Holving og Dan R. Schimmell
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