ROSKILDE KOMMUNE
Fjordskolen Lysholm, Hyrdehøj 5, 4000 Roskilde

PR gruppen på Lysholm
Målet for PR gruppen er at repræsentere og profilere Lysholm bedst udadtil og indadtil og
dermed sikre at forældre, institutioner, PPR kontorer, andre skoler etc. får så realistisk et
billede af specialskolen Lysholm som muligt.
PR gruppen har forskellige vinkler i deres arbejde, såsom;


Varetagelse af besøg, når forældre til eventuelt kommende skolebørn ønsker at se
Lysholm. Besøget planlægges med besøg rundt på skolen – og evt. ud fra individuelle
behov hos forældre og elev. Efter rundvisning, mødes alle til en snak og en kop kaffe i
forhold til hvad forældrene har set, hvad det ”kalder” på af tanker, idéer og
refleksioner. Vi pointerer altid, at vi ikke visiterer, men at dette går gennem IC
Roskilde, hjemkommunens PPR m.m.



Varetagelse og koordinering af skoler, institutioner, organisationer m.fl., der ønsker
at besøge Lysholm. Disse besøg kan være af vidensdelende eller interessemæssig
karakter.



Afholdelse og koordinering af ”Åbent Hus” én gang årligt i efteråret. Her inviteres
bredt til f.eks. Bjerget, Reden, Wiemosen, IC Roskilde,
småbørnskonsulenter/psykologer, omegnskommuners PPR, faglige netværk
(fys/ergo, talepæd.) forældrenetværk, uddannelsesinstitutioner m.fl. Åbent hus
arrangementet er både for forældre og fagpersoner med specifik eller generel
interesse for at vide mere om ”en specialskole”



Deltagelse i og koordinering af skoleprojekt under ”Danmarks Læringsfestival” hvert
år i marts måned. Lysholm har her egen ”stand”, der viser vinkler på det mangfoldige
specialskoleliv i en praktisk orienteret tilgang.



Varetagelse af eventuel pressedækning i forbindelse med arrangementer, indlæg til
diverse tidsskrifter m.m.

PR gruppen består af en gruppe medarbejdere, der repræsenterer flerfagligheden på

Telefon 46 31 73 10
Telefax 46 31 73 16
E-mail
Fjordskolen@roskilde.dk

Side 2

Lysholm.

Maria Assing – pædagog
Majbritt R. Hansen - pædagog
Lotte Bachmann – fysioterapeut
Kristine Østergaard – lærer (mellemtrinnet)
Rocio Andersen - souschef
Helle Nielsen – afdelingsleder

