”Årshjul” for forældrearrangementer 2016 – 2017

September:
Onsdag d. 7. september kl. 17 - 19: Fælles forældremøde
Oktober:
Årsmøder
Onsdag d. 5. oktober kl. 9.00 – 14.00: Søskende dag
Som søskende til en elev på Brøndagerskolen har man mulighed for at komme og se
og deltage i, hvordan en skoledag på Brøndagerskolen forløber. Arrangementet
henvender sig til børn fra ca. 6 år og opefter, som selv er begyndt i skole.
Søskende kan blive afhentet af bus eller kan afleveres af forældre. Der vil være tale
om en særkørsel. Dvs. at man ikke kan følges med "sin søskende" , idet den
almindelige rute i forvejen er besat af elever fra skolen.
November:
Årsmøder
Tirsdag d. 22. november kl. 17.00 – 19.00:
Oplæg vedrørende autisme, kommunikation og sprog
v/ talepædagogerne Anette Ly og Connie Kirkeby
Mødelokalet på Gymnasievej (Æ1)
Alle elever på Brøndagerskolen har markante kommunikationsvanskeligheder uagtet deres
udviklingstrin. Udfordringerne viser sig forskelligt og påvirker både kommunikation og sprog.
Vanskelighederne relaterer sig for alles vedkommende primært til manglende forståelse af
den grundlæggende kommunikation.
Det er relevant at have kendskab til – og forståelse for de kommunikative og sproglige
udfordringer elevgruppen har. Det øger mulighederne for at etablere relevant kommunikativ
og sproglig støtte således, at elevernes trivsel og udvikling tilgodeses bedst muligt.
Vi vil på oplægget gennemgå de centrale autismespecifikke vanskeligheder der er relateret
til den tidlige kommunikative og sproglige udvikling. Derudover vil vi tale om hvordan der kan
arbejdes med at støtte elevernes kommunikative og sproglige udvikling.

December:
Onsdag d. 7. december: Julefest for børn og forældre kl. 15.30 – 18.00

Februar:
Torsdag d. 2. februar kl. 17.00 – 19.00:
Oplæg vedrørende autisme forståelse og udadreagerende adfærd/ low
arousel tilgang
v/ pædagogisk vejleder Christine Winckler.
Mødelokalet på Gymnasievej (Æ1)
En introduktion til hvordan vi forstår autisme og hvordan forståelsen kan medvirke til at
skabe bedre trivsel og færre affektudbrud hos den enkelte elev

Marts:
Mandag d.13. marts kl. 17.00 – 19.00:
Oplæg vedrørende Seksualitet og autisme
v/ Suzanne Agerholm, sundhedsplejerske
Neel Svane Kruse, pædagogisk vejleder
Mødelokalet på Gymnasievej (Æ1)
Vi kommer ind på ”Seksualitet og fornemmelser for egen krop”, med udgangspunkt i de
erfaringer vi gennem tiden har arbejdet med på skolen.
Hvordan kan vi forstå børnenes adfærd, og hvordan møder vi det enkelte barns virkelighed
og behov?
Ud fra vores erfaring har vi opdelt skolens elever i tre overordnede grupper, der hver især er
kendetegnet med særlige adfærdsmønstre og dermed særlige behov.
Vi forsøger at tage udgangspunkt i den almindelige seksuelle udvikling og sammenholder
den med skolens elevtyper, og deres kognitive og følelsesmæssige udviklingstrin.
Undervejs vil der være flere anonymiserede eksempler på konkrete problemstillinger samt
håndterings- og løsningsmuligheder.
Det bliver en aften, hvor vi taler generelt om seksualitet, men hvor vi også kommer med
eksempler på udfordringer, vi kan møde fagpersoner og forældre sammen, efterhånden som
børnene bliver ældre og dermed udtrykker tydeligt forskellige former for seksualitet.
Aftenen indeholder oplæg, dialog i plenum og snak med sidemanden.

April:
Onsdag d. 26.april: ”Bedsteforældre dag” kl. 13.00 – 14.30
Et arrangement hvor bedsteforældre og andre nære pårørende/ vigtige personer i barnets liv
f.eks. også aflastningsfamilier er velkomne til at komme og se og deltage i en del af
skoledagen

Maj:
Evaluerings møder
Fredag d. 19.maj: Afslutning af emneugen kombineret med sommerfest for
forældre og elever kl. 15.30 -18.00

Juni:
Evaluerings møder
Intromøde for nye forældre til begynder elever. (Forældrene får direkte besked)
Fredag d. 23. juni kl. 10.00: Afslutning for afgangselever

Mere info om de enkelte arrangementer og tilmelding udsendes ca.14 dage før
arrangementet

