Invitation til forældremøde om overgangen fra folkeskole til gymnasium
Kære forældre til kommende 1.g-elever
Som et led i at sikre den bedst mulige opstart for eleverne i 1.g efter sommerferien, inviterer Nærum
Gymnasium og Ung i Rudersdal til forældremøde, hvor vi vil tale om overgangen fra folkeskole til
gymnasium, og hvordan denne kan gøres så tryg og god som muligt.
På overgangsmødet vil vi præsentere informationer indsamlet i 9. klasser omkring forventninger til
det at starte på gymnasiet, tale om ungdom, og det der sker blandt unge samt give nogle gode råd til,
hvordan man som forældre kan spille en rolle i opstarten. Det vil blive ridset op, hvad der sker i
introperioden, og der er mulighed for at stille spørgsmål og for at møde andre kommende forældre
til elever i 1.g.
Mødet er initieret af Ung i Rudersdal. Nærum Gymnasium afholder efter skolestart egentlige
forældremøder, hvor I som forældre bliver introduceret til skolen og kommer til at møde klassens
lærere, studievejleder etc.
Der vil blive afholdt 2 møder på flg. tidspunkter:
Onsdag d. 20. juni – kl. 18-20
Mandag d. 25. juni – kl. 18-20
Der er plads til ca. 150 personer pr. møde.
Tilmelding efter først-til-mølle princippet til kreu@rudersdal.dk .
Tilmeldingsfrist mandag den 11. juni 2018.
Med venlig hilsen
Nærum Gymnasium og Ung i Rudersdal
Baggrund for overgangsmødet:
Langt størstedelen af kommunens elever i 9. klasser, der afslutter folkeskolen, starter deres
ungdomsuddannelse på gymnasiet. Fællesnævneren for kommende gymnasielever er mødet med nye venner,
nye lærere og nye faglige udfordringer – en overgang, der er let for nogle og sværere for andre. Den sociale
eksklusionsangst er stor, og det kan være svært at finde ud af, hvilket ben man skal stå på, når gymnasiet
starter, og man er helt ny. Derudover har meldinger fra forældre vist, at det kan være svært at navigere i, hvor
meget man ”må” blande sig, når ens barn starter på gymnasiet.

