Skolen som helhedstilbud
Brøndagerskolen er en specialskole, som

Almindelige forventninger til dig som
forældre

gennem mere end 25 år har udviklet
specialviden vedrørende børn med autisme og
generelle indlæringsvanskeligheder.

Du tager del i ansvaret for at dit barn møder til tiden,
er udhvilet og har spist morgenmad samt er parat til
dagens skolegang.

Brøndagerskolens overordnede mål er:

Du støtter dit barn i hensynsfuld og ansvarlig social
adfærd.

• At sikre den enkelte elev en høj grad af
selvstændighed og selvværd
• At forberede eleverne til et aktivt ungdoms- og
voksenliv
• At give tilbud baseret på faglig ekspertise og
avanceret viden inden for undervisning og
socialpædagogik
• At fastholde en dynamisk pædagogisk praksis ved
til stadighed at udvikle nye metoder og
pædagogiske veje
• At sikre et tværfagligt pædagogisk miljø
• At tilrettelægge individuelle udviklingsforløb
medrespekt for den enkelte elevs egenart,
muligheder og interesser
På Brøndagerskolen har vi valgt en organisationsform,
hvor undervisningsmæssige og socialpædagogiske
aktiviteter i et stort omfang koordineres og integreres
med henblik på etablering af et sammenhængende
pædagogisk tilbud til den enkelte elev.
Samarbejdet tilrettelægges fleksibelt, således at de to
personalegrupper indgår i fælles forløb, hvor de ud fra
hver deres faglighed bidrager til en koordineret
planlægning og afvikling af aktiviteter

Du viser interesse for dit barns skoledag, og udviser
medansvar for at skolen passes.
Du deltager aktivt i skolens sociale arrangementer og
forældremøder.
Ethvert ønske om fritagelse fra undervisningen
overvejes grundigt, så dette kun finder sted, hvis det
er absolut nødvendigt.
Du hjælper med at dit barn overholder skolens regler
og udviser ansvarlighed overfor skolens bygninger og
inventar, samt egne og andres ting. Nøjagtig som
hjemme hos dig selv.

Brøndagerskolen

Nordmarks Alle 20, 2620 Albertslund
Telefon: 4368 7200
www.brøndager.dk
Åbningstider mandag-fredag fra kl. 8.20-16.20

Hjerteligt

Velkommen
som forældre på
Brøndagerskolen

Hvordan vi sammen skaber det
bedste helhedstilbud, baseret på
samarbejde, tryghed og tillid
En god kontakt mellem Brøndagerskolen og hjemmet
er afgørende for gruppens og den enkelte elevs trivsel,
udvikling og udbytte af skolegangen.
Skolebestyrelsen vil med denne folder, byde dig
hjerteligt velkommen som forælder på
helhedstilbuddet Brøndagerskolen. Her vil vi fortælle
om de forventninger, vi har til samarbejdet mellem
forældrene og skolebestyrelsen og til samarbejdet
mellem forældrene og lærerne/pædagogerne.
Sammen med de øvrige forældre på skolen spiller du
en vigtig rolle for børnenes trivsel i gruppen. Du skal
være medvirkende til at skabe og fastholde en god
kontakt mellem gruppens forældre og lærerne og
pædagogerne.
Det er vort håb, at vi får et godt samarbejde på alle
niveauer til glæde for vores børn og for skolen.
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Brøndagerskolen

Samarbejde med skolebestyrelsen og
den gode dialog
• Skolebestyrelsen vælges af og blandt
Brøndagerskolens forældre for en 4-årig periode.
• Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens
virksomhed.
• Endvidere fastsætter skolebestyrelsen ordensregler,
godkender undervisningsmidler og budget mv.
• Skolebestyrelsen holder normalt et møde hver
måned i perioden august til juni.
• Referater af skolebestyrelsesmøderne kan ses på
skolens hjemmeside
Skolebestyrelsen på Brøndagerskolen har et
fremragende samarbejde, både internt i bestyrelsen
og med skolens ledelse.
Skolebestyrelsen ønsker kontinuerligt at fremme
samarbejdet mellem forældre, skolens medarbejdere,
skolens ledelse og skolebestyrelsen.

Vi tilbyder

At deltage i forældremøder i grupperne for at fortælle
om det aktuelle arbejde i skolebestyrelsen og for at få
tilbagemeldinger fra forældrene.

Vi forventer

At du deltager i skolens og skolebestyrelsens
arrangementer for de enkelte grupper og for hele
skolen.
At du kontakter skolebestyrelsen, hvis du har vigtige
emner til debat i skolebestyrelsen

Ny elev på Brøndagerskolen
Brøndagerskolen er et helhedstilbud til elever med
autisme, hvor undervisning, socialpædagogiske
aktiviteter og fritid er integreret.
Når en ny elev bliver visiteret starter en fast
procedure, der skal sikre kontinuitet i overgangen fra
det nuværende tilbud til Brøndagerskolen. Dette kan
bl.a. inkludere:
• Psykolog og pædagogisk vejleder besøger efter
aftale med forældrene elevens børnehave.
• Indskolingsmøde mellem det enkelte barns
forældre, daginstitution og kommende kontaktlærer
og –pædagog.
• Besøgseftermiddag for nye elever.
• Skolestart med korte dage første uge.
• Observationsperiode ved vejlederteam.
• Tilbagemelding fra vejlederteam til forældre
• Sprogtestning ved skolens tale/hørelærer.
• Evt. udarbejdelse af sanseprofil.
Nye eller interesserede forældre er altid meget
velkomne til at aftale besøg på skolen, også inden
visitationsprocessen starter. Vi arrangerer gerne en
omvisning; men afgørelsen om tildeling af plads
afgøres af elevens hjemkommune og Albertslund
Kommune.

