Holmegårdsskolen
Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre, tlf. 6190 3501

26. oktober 2020

Invitation til digitalt informationsmøde for forældre til kommende 0. klasser 2021-22
Kære forældre
Vi glæder os til at kunne byde jer og jeres barn velkommen på Holmegårdsskolen.
Som opstart på et mangeårigt samarbejde, vil vi gerne invitere jer til et informationsmøde, hvor I får
mulighed for at møde os og høre om skolen. Vi er rigtig kede af ikke at kunne invitere jer over på
skolen, som vi plejer, men coronasituationen spænder ben for os. Vi er dog nu blevet virkelig vant til
at begå os i cyberspace og inviterer derfor til digitalt informationsmøde. Vi har også sat en lille film
sammen, hvor I vil møde skoleledelsen og administrationen, I vil komme en tur rundt på skolen, så I
kan se vores lokaler og udendørsområder og vi vil viser jer lidt om livet på SFO’en, som er det sted
jeres børn vil møde først, når de starter op i maj måned i miniskole- og SFO. Vi håber meget på, at
det vil blive muligt for os herefter at kunne invitere jer og jeres børn på besøg sammen i april måned
inden opstart 1. maj. Vi vil også som vi plejer, arrangere et besøg fra børnehaverne.
Mødet foregår Torsdag den 12. november 2020 kl. 17.00-18.30
Link til det online informationsmøde vil være at finde på skolens hjemmeside på www.holmegaardsskolen.hvidovre.dk/ på selve dagen 12.11.2020.

Program
Velkommen og præsentation v. skoleleder Stine Lindgren
• Hvem er vi - Trivsel, Inklusion og høj faglighed
o profil
o værdigrundlag
o læring
• Mobning
Når jeres barn starter i skolen ved faglig leder Magnus Ødum-Rasmussen
• Maj-perioden - 0. årgang - udskudt klassedannelse
• Lidt om vores SFO
• Skoleparathed og forældrestøtte
• På gensyn

Link til orientering om processen med skoleindskrivning, der finder sted digital i perioden 16.11.22.11.2020, findes på skolens hjemmeside www.holmegaardsskolen.hvidovre.dk eller kommunens
hjemmeside www.hvidovre.dk skoleindskrivning.

Vi er utrolig stolte af vores skole, og vi glæder os til at møde jer i cyberspace og fortælle jer om vores skole.
Venlig hilsen
Stine Lindgren
Skoleleder

Magnus Ødum-Rasmussen
Faglig leder SFO og 0.-2. klasse

