Inspirationsdag for Himmerlandske Friskoler.
Onsdag den 30. marts

Vi vil her på Vindblæs Friskole gerne invitere jer til nogle inspirerende timer.
Invitationen gælder alle ansatte på skolerne.
Programmet vil være som følger:
Kl. 15.30

kaffe og en bid brød

Kl. 16.00

fagteamsamarbejde

Kl. 18.00

spisning

Kl. 19.00

foredrag ved Lola Jensen

Kl. 21.00

fælles afslutning

Fra klokken 19.00 inviteres forældre, bestyrelser og andre også til at være med.
Det koster 100,- kr. at deltage i hele dagen og 50,- kr. for foredraget om aftenen.
Vi har givet Lola følgende oplæg: Hvad kan vi som forældre og vi som skole gøre
for, at vore børn kan begå sig i et fællesskab, hvor de ikke tror, at de hele tiden er
verdensmestrer og altid skal stå forrest i køen.

Ved tilmelding vil vi gerne vide, hvilket fagteam den enkelte ønsker at være med i,
og på hvilken årgang man først og fremmest underviser i faget. Vi tænker ikke, at
der på forhånd er nogen tovholder på det enkelte team, men at man rundt om
bordet får en konstruktiv snak om udfordringerne i det enkelte fag.

Tilmelding til arrangementet er senest den 14. marts. Skolerne betaler ved ankomst
den 30. marts.

Man kan læse om Lola:
Alle forældre vil deres børn det bedste, det er bare ikke altid at tanke og handling
kommer til at stemme overens, måske fordi stress, dårlig samvittighed, usikkerhed,
tvivl her og nu i situationen kommer til at overhæle de gode intentioner. ”Hvad
betyder det for mit barn at se TV, hvad tid skal de i seng, hvad med måltidet, hun
spiser ikke så meget, hvordan taler man med børn om de sværeste emner, hvad med
legen og kammeraterne i institution eller skole, hvad med gruppedannelse, hierarkier,
roller, afvisning, udelukkelse, mobning, hvordan gør man sit barn til en god
kammerat, hvordan giver man i det hele tager den dannelse til børn, der gør at de på
sigt kan begå sig med andre etc.?” Spørgsmålene er mange, svarene måske ligeså.
Vindblæs Friskole har inviteret familievejleder Lola Jensen kendt fra TV2´s
Go`Morgen Danmark, for hun kan om nogen og på konkret, provokerende men også
glad og løftende måde, give os inspiration til mere sikker handling. Der er masser af
små eksempler i hendes oplæg, som er hentet lige ud af en almindelig hverdag. Det
bedste er nok, at hun giver os følelsen af at være gode nok, og giver os en lyst til at
være lidt mere positive over for den hverdagen sammen med børn.
Aftenen giver mere end det dobbelte for den enkelte, hvis anden part i forældrerollen
deltager, da det kan være svært at genfortælle til den forælder, der evt. blev hjemme
som barnepige. Aftenen giver det bedste udbytte for fremtidens samarbejde, hvis flest
muligt tager imod invitationen og møder op. Så jo flere der kommer, des bedre en
aften kan vi få.
Lola Jensen, socialpædagog, familievejleder i 30 år, foredragsholder, forfatter til flere bøger samt
familievejleder på TV2 Go` Morgen Danmark mm.

