KompetenceBanken søger forældre
Som et led i Børne- og Ungepolitikken i Aarhus Kommune arbejder Lystrup Skole hele tiden med
forskellige visioner, der skal fremme børnenes udvikling.
En af disse visioner er børnenes globale udsyn og lokale indsigt, som i høj grad handler om
samskabelse i den åbne skole.
På Lystrup Skole arbejder vi allerede på vores samarbejde med foreningerne i lokalområdet, kirken
osv., og nu ønsker vi at opbygge et samarbejde med det lokale erhvervsliv og med jer forældre.
I Børne- og Ungepolitikken for Aarhus kommune skriver de, at ”hver alder har sit eget synlige
livsperspektiv, samtidig med at den peger frem mod voksenlivet”. Det er altså vigtig for børnene,
uanset alder, at blive præsenteret for en bred vifte af jobmuligheder, så de kan lade sig inspirere til
en fremtid på arbejdsmarkedet.
Vi søger derfor en masse forældre til at indgå i vores nye KompetenceBank. Denne
KompetenceBank vil rumme de af jer, som har lyst og mulighed for at komme og fortælle om jeres
job og erfaring fra erhvervslivet. Uanset erhverv og uddannelse har det interesse for børnene at
høre, hvad I beskæftiger jer med. Vi er samtidig åbne over for, at nogle ønsker at tale til enkelte
klasser, årgange eller måske alle skolens årgange.
Vi har en forventning om, at KompetenceBanken skal fungere på lang sigt, altså vil vi ikke få brug
for alle forældre her og nu, men der vil løbende tages kontakt til de af jer, som har vist interesse.
Det giver lærerene et godt redskab til at skabe en mere varieret skoledag, og ikke mindst til at
introducere eleverne til en bred vifte af muligheder.
Så hvis du er interesseret og har mulighed for at komme og fortælle børnene om det, du laver, så
send dit svar til Rie Rossen på ForældreIntra, udfyld nedenstående og tryk send.
Navn:
Fag:
Klassetrin og/eller enkelte klasser:
Én eller flere gange:
Spørgsmål er naturligvis velkomne. Vi glæder os til at høre fra Jer.

