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Kære forældre og elever
Som et led i skolens samarbejde med forældre og elever indbydes I hermed til de årlige
forældrekonsultationer. Ved konsultationerne er der lejlighed til at drøfte forhold vedrørende den
enkelte elevs skolegang med udvalgte faglærere og klassens studievejleder.
Forældrekonsultationerne afholdes mandag den 27/11. Der er mulighed for op til 5 samtaler med
faglærere og med klassens studievejleder.
Konsultationerne er for forældre, men gerne ledsaget af eleverne. Ønsker en elev en samtale med
faglæreren uden forældre, kan dette aftales i skoletiden.
Tilmelding til konsultationerne foregår via Lectio. Se omstående vejledning.
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Niels Hjølund Pedersen
Rektor

→

Vejledning til tilmelding til forældrekonsultationer i Lectio:

Tilmelding:
Tilmelding foregår i Lectio (se vejledning nedenfor).
Der er mulighed for tilmelding fra fredag den 10/11, kl. 16.00 til mandag den 20/11, kl. 23.59.
Mødetider for konsultationer offentliggøres i Lectio onsdag den 22/11, kl. 16.00.
Det kan ikke garanteres, at alle ønsker kan opfyldes.

Vejledning i indtastning af konsultationsønsker i Lectio:
Vælg menupunkt Lectio på skolens hjemmeside.
Eleven logger dernæst ind i Lectio med sit personlige log-in.
Efter log-in vises automatisk elevens personlige forside.
I venstre kolonne under overskriften Konsultationer klikkes på linket: Besvar:’Forældrekonsultation’.
Herefter åbnes et nyt vindue med en række oplysninger øverst. Nedenfor kan man vælge op til 5 lærere
i prioriteret rækkefølge.
Klik på den lille pil th. for feltet og lærerlisten kommer frem.
Klik på den ønskede lærer. Gentag dette op til 5 gange.
Afslut valgproceduren ved at klikke på Gem.
Der kan rettes i ønskerne, indtil deadline er overskredet.

Tildelte tider:
Efter deadline kan de tildelte konsultationer ses på Lectio på de ovenfor nævnte datoer.
Man følger proceduren inde i programmet som beskrevet ovenfor.
Klik på linket Frigivelse af tider: Forældrekonsultation under overskriften Konsultation.
Klik på dette link, og skemaet for konsultationerne kommer frem.

