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Kære forældre
Så er det rigtigt efterår med flotte farver i naturen - og masser af blade
rundt omkring. Husk ”indesko-område", så de blå futter skal på igen.
Vi vil gerne fortsat have et indbydende læringsmiljø, hvor grus og
snavs bliver i garderobeområdet.

TRIM før efterårsferien

Fredag før efterårsferien står i sundhedens og bevægelsens tegn. Vi
glæder os til endnu engang at deltage i skolernes motionsløb.
Der er skoledag til kl. 14.10 på afd. Bogense og på Kongslund til kl.
13.50.
Forældre er meget velkomne til at løbe/gå med
fra personalet i jeres børns afdeling eller årgang.

. Nærmere info følger

Digital mobning: De her seks apps du skal kende
som forældre1

Vi skrev i sidste forældreinformation, hvordan SSP understøtter arbejdet
med den digitale dannelse. Vi har også brug for jeres medspil, da I
forældre spiller en stor rolle i børns digitale dannelse, og det er derfor
vigtigt, at I engagerer jer i jeres børns liv online. I artiklen fra DR fra
sidste år skriver de om seks apps man som forældre bør kende og hvorfor
(klik her for at læse mere om de enkelte apps):
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Facebook
Snapchat
Instagram
ASKfm
Yubo tidligere kendt som Yellow
Tik tok tidligere kendt som Musical.ly

https://www.dr.dk/levnu/boern/digital-mobning-de-her-seks-apps-skal-du-kende-som-foraelder
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8 råd til forældre, der vil tage del i børn og unges digitale liv…2
1. Anerkend, at digitale og sociale medier for børn og unge er en adgangsbillet
til fællesskab og interesser. Undervurder ikke betydningen af det, der sker på
de sociale medier.
2. Bed om at få en guidet tour i dit barns digitale univers. Stil åbne og ikke
dømmende spørgsmål om, hvordan børn og unge bruger sociale medier,
hvilke grupper de er en del af, og hvad de oplever.
3. Vær sammen med din søn eller datter opmærksom på, hvilke regler der
gælder på nettet. Det er fx ulovligt at dele intime billeder af andre uden deres
samtykke - og faktisk også at dele portrætbilleder af andre uden samtykke.
4. Vær tydelig om dine egne værdier og fortæl dit barn, hvordan du synes, det er
rigtigt at omgås andre mennesker - også på sociale medier. Vær samtidig
åben og nysgerrig i forhold til at forstå de unges perspektiver.
5. Vær selv en god rollemodel. Tænk fx over, om du er god nok til at spørge din
søn eller datter om lov, før du fx deler billeder af dem.
6. Tal med din søn eller datter om privatliv og private grænser på nettet. Støt
dem i at mærke deres egne grænser og tænke over, om de overskrider
andres.
7. Vær ikke fordømmende, hvis din søn eller datter kommer i en svær situation
og fx har delt billeder på nettet, som du ikke ville have delt. Tal i stedet med
dem om, hvad de selv og deres kammerater har lyst til at dele på nettet, og
hjælp og støt dem i den konkrete situation.
8. Brug dine forældrekompetencer – selvom din datter eller søn er født med en
mobil i lommen, har de stadig behov for støtte til, hvordan de skal begå sig og
beskytte sig på nettet.

Personalenyt
Et enigt ansættelsesudvalg har ansat en ny læsevejleder, Bente Holbech.
Vi glæder os til at Bente starter d. 1. november.
Vakante stillinger:
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Deltidsstilling i SFO2 (klubben)
Dansklærer i mellemtrinnet afd. Kongslund (JJ har efter 17 år i Nordfyns Kommune søgt
nye udfordringer i Odense Kommune)
Det er med beklagelse at vi må meddele, at Sanne Bondo ikke vender tilbage i sin
stilling. Vi takker for godt samarbejde og ønsker Sanne alt det bedste i fremtiden. Vi
opslår snarest en stilling ”Pædagog til Specialklasserækken Regnbuen på Bogense
Skole” med forventet ansættelse pr. 1/12-18.

https://www.emu.dk/modul/8-r%C3%A5d-til-for%C3%A6ldre-der-vil-tage-del-i-de-unges-digitale-liv
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Det er dejligt, at mange elever cykler til skole

Dagene bliver kortere og derfor er det vigtigt at sikre, at jeres børn har
reflekser på og lygter på cyklen når de færdes i trafikken. Husk også
cykelhjelm.
Vi er ved at investere i ekstra cykelhjelme så når vi cykler på tur med
elever har vi låne-cykelhjelme til de elever, som mangler. Vi oplever ofte
hændelige uheld, hvor cykelhjelmen er guld værd!

Legepladspulje
Juuubbbiiii - vi har fået 566.000,- til etablering af udeområde for vores
ungemiljø:



Legat fra legeplads firma HUG
Legepladspulje Nordfyns Kommune

186.780,- kr
379.220,- kr

Der er desværre 4 måneders ventetid at få byggetilladelse. Derfor
forventes ovennævnt etableret i løbet af forår 2019.
Husk, at I altid er velkommen til at kontakte os, og at I kan følge små
glimt fra skolens hverdag på vores facebookside
https://www.facebook.com/Bogenseskole/.
Med venlig hilsen
Jane, Dan, Søren og Pia
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