Kære forældre og elever i 9. og 10. klasse!
Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del
af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at Sidste skoledag bliver en
positiv oplevelse, og en god dag se tilbage på for alle elever.
Det har stor betydning for dagens udfald, hvordan den bliver planlagt og
organiseret.. Formålet er at arrangere en dag, som bliver en god fælles oplevelse for alle elever, og hvor alkohol ikke kommer i første række.
Rigtig mange skoler har udviklet gode traditioner for, hvad der skal ske på
sidste skoledag. Mange steder kaster eleverne karameller og spiller bold mod
lærerne. Udklædning og forskellige konkurrencer hører også til de faste
traditioner.
I praksis viser det sig, at eleverne i ældste klasse ser frem til traditionerne
uanset deres omfang. Alt skal helst være som sidste år på denne specielle
dag.
De eksisterende traditioner og skolens kultur omkring sidste skoledag sætter rammen for dagen. Det accepteres hurtigt af eleverne, især hvis eleverne og lærerne i fællesskab drøfter og planlægger dagen.

Efter skoletid
Når sidste skoledag skal arrangeres, mener mange forældre, at det er en
opgave, skolen og eleverne må tage sig af. Men når aktiviteterne på skolen er
forbi, er ansvaret for resten af dagen både elevernes og forældrenes.
Mange forældre giver udtryk for, at de kun er med på sidelinjen, hvorfra de
kan give gode råd og lave individuelle aftaler med deres barn. Det kan
dog være fornuftigt, at forældrene tager del i planlægningen og indgår nogle
aftaler med de unge om:
En åben mobiltelefon

- Så man altid kan komme i kontakt

Forældrenetværk

- Fælles ansvar for at det bliver en god dag

Lukket fest

- Kun inviterede gæster

Mængden af alkohol

- Lav klare aftaler

Voksne til stede

- Altid voksne til stede

Afhentning

- Aftal hvordan de unge kommer sikkert hjem.

Vi håber, at I kan gøre brug af nogle af disse ideer,
og vi ønsker jer en rigtig god dag.
Med venlig hilsen

