Program til temadag om

ER DU PÅ VEJ?
Aktiv tilstedeværelse – håndtering af fravær
Kære lærere, pædagoger, ledere og ressourcepersoner.
Her kommer programmet til temadagen d. 7.11. kl. 8:45-12:50
Fravær hos elever er et stigende problem i folkeskolen. Under coronaen er det
vokset. Der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde for at få eleverne tilbage i
klassens skolehverdag. Der er ofte samarbejde mellem skolen, forældrene, PPR
og rådgiverne, og det kan være rigtigt svært at finde løsninger. Men man skal
ikke føle sig alene med disse udfordringer. Vi skal sammen finde løsningerne.
Skoleudvalget i Køge vedtog i maj politikken ”Aktiv tilstedeværelse – håndtering
af fravær”. Politikken er resultatet af arbejdet i en tværfaglig arbejdsgruppe fra
skoler, PPR, Familieafdelingen, Skoleafdelingen og forskeren Helle Rabøl. Politiken
har været i høring og har været diskuteret på et dialogmøde.
Før sommerferien sendte vi politikken til jer sammen med en lille film, hvor
arbejdsgruppen og nogle elever gav nogle bud på problemet og nogle løsninger.
I september har alle skoler gennemført decentrale temadage om spørgsmålet.
Som oplæg til den decentrale dialog sendte vi en ny undervisningsfilm. På de decentrale temadage har skolerne indsendt deres input, spørgsmål og refleksioner
om arbejdet med at håndtere og nedbringe fravær. Disse input har inspireret os
og har indgået i planlægning af den store temadag.
Planerne for gennemførelsen af selve den store temadag har gennemgået mange
forandringer i takt med at smitte-situationen - og oplevelsen af den - udviklede
sig i Danmark. Hele temadagen gennemføres nu på live streaming. Alle deltagere
følger dagen på sin egen PC - hjemme eller hvor man ønsker det. Oplæg vil blive
live streamet direkte til alle medarbejdere. Der vil være mulighed for virtuelt at
sende spørgsmål og input, så vi bedst muligt binder alle medarbejdere på
skolerne sammen.Vi har samlet info om projektet og temadagen på hjemmesiden

www.erdupaavej.dk. I næste uge modtager alle en mail med links m.v.
Vi glæder os til – sammen med alle jer – at gennemføre denne temadag, samle
alles erfaringer, lytte på oplægsholderne og i fællesskab blive klogere på, hvordan
vi kan arbejde med dette i vores hverdag. Temaet vi indgå i skolernes udviklingsplaner og der vi i løbet af årene komme opfølgning til tiltag
Med venlig hilsen
På vegne af arbejdsgruppen
Søren Thorborg, skolechef.
Skulle I have nogle spørgsmål, må I endelig sige til. Kontakt Camilla Kleding camilla.kleding@koege.dk , Mia
Jakobsen mia.jakobsen@koege.dk, Christiane Kirkegaard Borup christiane.borup@koege.dk eller mig sth@koege.dk

Program for temadag d. 7.11.
08:50

Den enkelte deltager åbner sin computer et uforstyrret sted og går ind på det tilsendte link..

09:00

Velkomst v/skolechefen
Borgmesteren byder velkommen
Kort orientering om dagens forløb

9:15

Tina Basse Fisker holder oplæg.
Midt i oplægget er der spørgsmål jer. (De sendes virtuelt. I får besked om, hvordan.)
Derefter pause (15 min)

10:15

Helle Rabøl holder oplæg.
Midt i oplægget er der spørgsmål fra jer. (De sendes virtuelt. I får besked om, hvordan.)
Derefter pause (15 min)

11:15

Louise Klinge holder oplæg.
Midt i oplægget er der spørgsmål fra jer. (De sendes virtuelt. I får besked om, hvordan.)
Sang ”Er du på vej?”
Derefter pause (15 min)

12:15

Søren Kjær Jensen introducerer sin nye film med interview af lærere og pædagoger.
Film vises (11-12 min)

12:30

Opsamling
Tine Basse Fisker laver sin afrunding
Louise Klinge laver sin afrunding
Helle Rabøl laver sin afrunding

12:50

Tak for i dag.

Skolerne planlægger selv tidspunktet og mødeform for dialog mellem medarbejderne.

Under oplæg bliver indkomne indlæg fra SLIDO prioriteret og indgår i værtens opfølgninger.
Under alle pauser og opsamling lægges alle indlæg op på den fælles storskærm.

