Nyhedsbrev juni 2018
Kære forældre
Skoleårets afslutning og næste skoleårs planlægning
Så er vi nu så langt på skoleåret, at vi er nået til den travleste tid. De skriftlige prøver er vel overstået, og nu
er de mundtlige prøver begyndt. 9. klasse har haft en dejlig og festlig sidste skoledag – se de mange fotos på
skolens hjemmeside.
Børnene i forårssfo er ved at være klar til rigtigt at gå i børnehaveklasse. Børnene i børnehaveklasse glæder
sig til at tage hul på skolegangen i 1. klasse.
Vi får næste skoleår fire 7. klasser. Eleverne skal vælge valgfag for første gang. Der bliver en stor
valgfagsmesse for kommende 7. – 9. klasses unge i Næsbyhallen d. 12. juni.
Skolebestyrelsen
Der har været afholdt valg til den kommende skolebestyrelse. Det blev et fredsvalg. 4 nye
forældrerepræsentanter og 2 suppleanter blev valgt.
Elevrådet
Der har været valg til elevrådet og de har konstitueret sig.
Rettighedsskole
Vi har nu arbejdet med ”Børns rettigheder” i hele dette skoleår. Ved en lille ceremoni i skolegården torsdag
d. 7. juni kl. 13.15 – 14.00 bliver skolen certificeret som Rettighedsskole under UNICEF. Alle forældre, der
har mulighed for at deltage er velkomne.
Digital mobning
Fem gode råd til forældre vedr. digital mobning
Det er ligeså vigtigt at spørge til dine børns netvaner som til deres fritidsaktiviteter og skoledag. Her er fem
gode råd fra Center for Dansk Undervisningsmiljø, når I når I skal lære jeres børn god online-opførsel og
undgå digital mobning.
Flere og flere børn for smartphones og går online. Derfor er det mere nødvendigt end nogensinde, at børn
trives og færdes trygt ude på det store internet.
Dansk Center for Undervisningsmiljø har i samarbejde med børnene selv lavet fem gode råd til forældre, når
de skal klæde børnene på til deres digitale liv.
1. Vær i stand til at hjælpe
Sæt dig ind i hvilke sociale medier, dit barn benytter. Lær hvordan apps'ene virker, kend
indstillingsmulighederne, så du kan vejlede dit barn omkring private indstillinger, blokering af andre brugere
og anmeldelse af ubehagelige oplevelser.
2. Vis interesse
Når du spørger til dit barns skoledag og fritidsaktiviteter, så spørg også til dit barns digitale liv. Sker der
noget spændende på Facebook? Har du fået nye følgere på instagram? Hvem har du snappet med i dag? Osv.
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3. Giv retningslinjer
Forklar tydeligt, hvad der er acceptabel opførsel i den digitale verden. Forklar, at samfundets love og regler
også gælder på nettet, og at overtrædelse kan få retslige konsekvenser. Man kan få bøder og blive straffet for
forkert adfærd på nettet, såvel som i virkeligheden.
4. Vær en god rollemodel
Sørg for at dine egne netvaner er gode. Overvej hvilket sprog du selv bruger på nettet, hvilke billeder du
offentliggør og deler.
5. Vis accept
Acceptér det faktum, at en stor del af dit barns liv foregår på nettet, og at den digitale verden sandsynligvis er
en mere integreret i dit barns liv end af dit liv. Derfor kan barnet ikke bare 'slukke mobilen', slette app'en
eller melde sig ud af Facebook-gruppen, hvis der opstår ubehagelige situationer.

På Kroggårdsskolens hjemmeside kan I under fanen Information finde:
- Antimobbestrategi - Strategi mod digital mobning - Vejledning vedr. digital mobning
- Cybercrime /Beredskabsplanen – Cybercrime / Billeddeling / Hvad siger loven
Venlig hilsen
Mogens Falk
skoleleder
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