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OVERSIGT OVER 
Duval County Public School District Local Educational Agency (LEA) kan kun modtage afsnit I, del A 
midler, hvis den udfører opsøgende arbejde for alle forældre og familiemedlemmer og gennemfører 
programmer, aktiviteter og procedurer for inddragelse af forældre og familier i overensstemmelse med 
§ 1116 i Elementary and Secondary Education Act (ESEA) som ændret ved Every Student Succeeds 
Act (ESSA) af 1965.  Programmer, aktiviteter og procedurer skal planlægges og gennemføres med 
meningsfuld høring af forældre til deltagende børn. 
 
Der skal udarbejdes planer på skoleniveau med input fra forældre og familier for at forbedre elevernes 
præstationer og præstationer.  Planlægningsprocessen kan også omfatte meningsfuld høring af 
arbejdsgivere, virksomhedsledere og filantropiske organisationer.  Denne skabelon vil hjælpe skoler 
med den bedste praksis, der er tilpasset føderale, statslige og lokale forventninger til overholdelse. 

 
Nedenfor er en fremgangsmåde, der kan bruges til Forældre- og 
Familieengagement. 
 

 

Conduct a 
Comprehensive 

Needs Assesment

Identify Barriers to 
Parent and Family 

Engagement

Prioritize Barriers

Identify Strategies to 
Overcome Barriers 

to Parent and Family 
Engagement 

Develop a 
Parent and Family 

Communication Plan

Develop an 
Accessibility Plan to 

Include ALL 
Caregivers

Plan to Build the 
Capacity of Parents 

for Student 
Achievement

Plan to Develop Staff 
so they know how to 
Partner with Parents 

and Families 

Align Funding 
Sources and 

Collaborate Funding 
Sources

Partner with 
Community Partners, 
Business Partners, 

and Faith Based 
Partners

Implement 
Communication, 

Parent Engagement, 
and Staff 

Development Plans

Conduct Formative 
and Summative 
Evalautions and 

Amend as Needed
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"Behandl børn, som de gør en forskel, og det vil de." 
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FORSIKRING 

Jeg, , hermed bekræfter, at alle fakta, tal og erklæringer i denne Federal Parent and Family 
Engagement Plan er sande, korrekte og i overensstemmelse med erklæringen af forsikringer 
for disse dispensationer. Desuden alle gældende vedtægter, forordninger og procedurer; 
administrative og programmatiske krav og procedurer for finanspolitisk kontrol og 
vedligeholdelse af registre vil blive gennemført for at sikre passende ansvarlighed for 
udgifterne til midler på dette projekt. Alle optegnelser, der er nødvendige for at underbygge 
disse krav, vil være tilgængelige for gennemgang af passende lokalt, statsligt og føderalt 
personale. Jeg bekræfter endvidere, at alle udgifter vil være forpligtet på eller efter 
ikrafttrædelsesdatoen og før projektets ophørsdato. Udbetalinger vil kun blive rapporteret 
efter behov for dette projekt, og vil ikke blive brugt til at matche midler på dette eller et særligt 
projekt, hvor det er forbudt.Jennifer T. Grå  

☒ 

Skolen vil være underlagt den lovbestemte definition af forældre- og 

familieengagement og vil gennemføre programmer, aktiviteter og procedurer i 

overensstemmelse med den definition, der er beskrevet i ESEA  Section 8101;; 

☒ 

Engagere forældre og familie til børn, der er tjente i afsnit I, del A, i beslutninger om, 

hvordan afsnit I, del A-midler, der er forbeholdt familiemæssige midler, anvendes[afsnit 

1116,litra b), nr. 

☒ 

I fællesskab udvikle/revidere med familien, der har forældremyndigheden over den 

studerende, skolens forældre- og familieengagementspolitik og distribuere den til forældre 

til deltagende børn og stille den overordnede og familieengagementsplan til rådighed for 

lokalsamfundet[§ 1116,litra b),(1)]; 

☒ 

Engagere forældre og familie i en organiseret, løbende og rettidig måde i planlægningen, 

gennemgangen og forbedringen af programmer under denne del, herunder planlægning, 

gennemgang og forbedring af skolens forældre- og familieengagementspolitik og den 

fælles udvikling af planen for hele skoleprogrammet i henhold til afsnit 1114( b)(2) [afsnit 

1116(c)(3)] 

☒ 

Brug resultaterne af gennemgangen af forældre- og familieengagementspolitikken til at 

udforme strategier for et mere effektivt forældre- og familieengagement og til om 

nødvendigt at revidere skolens forældre- ogfamilieengagementsafdeling [afsnit 

1116a)(2)(C)])]; 

☒ 

Hvis planen for afsnit I, del A, der er udarbejdet i henhold til § 1112, ikke er tilfredsstillende 

for forældre og familie til de deltagende børn, vil skolen indsende forældre- og 

familiekommentarer til planen, når skolen forelægger planen for det lokale 

uddannelsesagentur [§ 1116,litra b),(4)] 

☒ 
Give hver forælder og familie en individuel elev rapport om udførelsen af deres barn på 

statens vurdering i mindst matematik, sprog kunst, og læsning [§ 1111 (h) (6)(B)(i)]; 

☒ 

Giv hver forælder og familie rettidig varsel, når deres barn er blevet tildelt eller er blevet 

undervist i fire (4) eller flere på hinanden følgende uger af en lærer, der ikke er certificeret  i 
henhold til udtrykket i 34 CFR§ 200. 56 [afsnit 1112, litra e),nr. 

☒ 
Give hver forælder og familie rettidigt oplysninger om deres ret til at anmode om 

oplysninger om de faglige kvalifikationer hos den studerendes klasselærere og 

paraprofessionals (§ 1112, litra e), nr. 

* Klik for at vælge hver sikkerhed, vil denne side kræver en original signatur og indsendelse til District.  
 

Jennifer T. Gray______________________________________ Juni 29, 2020________Signature af 
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Principal / School Administrator Dato Underskrevet 
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BEHOVSVURDERING 
Behovsvurderingen er grundlaget for forældre- og familieengagementsplanen.  Når du mødes 
med forældre needs og interessenter, giver data fra behovsvurderingsprocessen data forrige 
år og tendensdata, der kan bruges til at træffe beslutninger om planens gennemførelse for det 
kommende år.  På den måde er beslutninger ikke vilkårlige, men datadrevne og målrettete.    
 

Forrige år Finansielle og programmatiske resultater 

Regnskabsoversigt   from  det  foregående  regnskabsår 
(Dette afsnit er ikke påkrævet for nye afsnit I Skoler) 

Samlet tildeling af forældre 
og familie fra det forrige år 

Midler i alt brugt Resterende midler i alt 

kr. kr. kr. 

Hvis midlerne forblev ved udgangen af året, forklare, hvorfor midlerne ikke var fuldt ud brugt, og 
hvordan forældrene vil blive engageret til at planlægge for midler, der skal udnyttes fuldt ud i løbet af 
den nuværende plan år 

Midlerne blev ikke fuldt ud brugt på grund af skolelukninger i marts for COVID-19.  Principal 

eller Designee vil følge op med bogholderen på månedsbasis   for at forsøge at forberede 

en eventuel uforudset lukning i fremtiden for  at overvåge,  at alle midler er brugt, efter 

behov. 

 

Programmatisk oversigt from det forrige regnskabsår 
(Dette afsnit er ikke påkrævet for nye afsnit I Skoler) 

Summativ oversigt over det overordnede ressourcerum 

Samlet antal besøg i det 
overordnede ressourcerum (skal 

dokumenteres på logonarket 
Ressourcerum) 

 

Samlet antal 
ressourcer, der 
er tjekket ud fra 
det overordnede 

ressourcerum 

Hvilke planer har du for fuldt ud at bruge Title I 
Parent Resource Room?  

(inkluder opgørelse, der ikke blev returneret, eller 
andre oplysninger vedrørende ressourcerum for 

forældreinddragelse) 
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Vores Forældre Resource Room er let 
tilgængeligt for vores OES familier.  families.  
 
Vores parents er rettet til at bruge rummet, 
mens de venter i front office. 
 
Under vores årlige  Math and Literacy Nights 
gennemgår vores instruktionstrænere med  
forældrene de tilgængelige  ressourcer,  og 
hvordan de kan bruge dem derhjemme til at 

hjælpe med de studerendes engagement og 

præstation..  
Oversigt over forældreengagementsbegivenheder fra det forrige år  

Aktivitetens navn 
 

Antal deltagere 
(dette antal skal 
svare til antallet 
af deltagere, der 
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er anført på 
logonark i Digital 
Compliance) 

Årsmøde (årets begyndelse) 4 Evalueringsformularer, kommentarer delt 
specifikt til positiv støtte, forældre kommunikere 
de begivenheder, der giver dem mulighed for at 
interagere positivt med deres elever, sætter 
pris på instruktionsfokus og støtte til arbejde i 
hjemmet 

Udviklingsmøde (årets udgang) 5 Kommentarer deles via virtuelle platform på 
grund af COVID-19 lukning, forældre meddelt 
behov for fleksibilitet i tidsplanen planlagte 
begivenheder for at give mulighed for 
øgetdeltagelse, forældre også meddelt et 
behov for yderligere transportmuligheder 

Forældre konference nat 55 Alle kommentarer, der blev delt via 
feedbackformularer, var positive, 
forældre/værger værdsatte muligheden for at 

gennemgå datapunktermed deres elever- 
samt lærerens støtte, når det var nødvendigt. 

Donuts med voksne 104 Undersøgelsens resultater var overvældende 
positive, familier delte værdi i socialt samvær 
med deres elever på skolens campus og 
forbinder/ limning  med personale på tværs af 
campus på denne måde. 

Matematik Nat 75 Undersøgelsens resultater var positive, mad 
blevværdsat, matematik spil blev godt 
modtaget og nydt af alle. Der blev delt 
bekymring for, at maden løbtør, og ikke alle 
deltagere var i stand til at deltage (men det var 
en doneret genstand) 

Læsefærdighed Nat 36 Undersøgelsens resultater var positive, familier 
kommenterede værdien i at lære sammen på 
skolens campus, anmodninger om 
tidsindstrammede arrangementer og / eller 
planlagte rotationer til at hjælpe med glatte 
overgange og alle har evnen til at nyde / lære af 
spil forudsat. 

Natten til kunst 77 Feedback var overvældende positiv, forældre 
delte påskønnelse og spænding for at være at 
give mulighed for at spille instrumenter selv, 
opfordres til at fortsætte denne begivenhed på 
årsbasis, stor begivenhed for alle involverede. 

   

   

   

   

Skoler kan tilføje yderligere linjer, da de er tilpasset overordnet og familieengagementsplan fra det foregående 

regnskabsår – aktiviteter skal matche aktiviteter, der er inkluderet i overordnet og 
familieengagementsplan fra det foregående skoleår.  Hvis der ikke blev afholdt en aktivitet, skal der medtages et 
0-nummer for kolonnen "Antal deltagere" med en forklaring på, hvorfor begivenheden ikke blev afholdt i 
kolonnen "Resultater". 
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Oversigt over de evalueringsoplysninger og forældrefeedback, der er indsamlet fra 
udviklingsmødet i held for at understøtte udviklingen af denne overordnede og 
familiemæssige engagementsplan. 
Baseret på forældre og familie feedback, deltagerne var tilfredse med de arrangementer, der 

afholdes i hele dette skoleår og vil gerne for os at være vært for dem igen i det kommende skoleår. 
 
 
 

Barriers 

Ved hjælp af tidligere års finansielle og programmatiske resultater; distrikts- og 
skoleklimadata; forældres perceptionsdata; data fra SAC-møder data om 
forældrefremmøde observationsdata forældreundersøgelsesdata data fra afsnit I-mødet 
forældreinterviews og fokusgrupper feedback fra lærere og administratorer andre former 
for behovsvurderingsdata gennemføre en behovsvurderingsproces.  Derefter beskrive de 
barrierer, der hindrede deltagelse og inddragelse af forældre og familiemedlemmer i 
tidligere skoleår. 

1. Forældre- og familieengagementsbegivenheder er i konflikt med arbejdet eller elevens 
fritidsaktiviteter. 
 

2. Forældre og familier kæmper med manglende transport til Forældre- og 
Familieengagementsbegivenheder. 
 

3. Forældre og familier mangler motivation til at deltage i Forældre- og 
Familieengagementsarrangementer. 
 

(1) Prioritere  TOP TRE barriererne  (det kan være muligt at kombinere nogle) 
(2) Beskrive de skridt, der vil blive taget i løbet af det kommende skoleår for at overvinde forældre 
og familie engagement barrierer (påkrævet - omfatter, hvordan skolen vil overvinde barrierer for 
studerende med familiemedlemmer, der har begrænset engelsk færdigheder, forældre og 
familiemedlemmer med handicap, og forældre og familiemedlemmer, der er indvandrere i 
overensstemmelse med ESSA § 1116 (f)). 

 
Barriere 

Trin eller strategier, der vil blive gennemført for at fjerne eller 
reducere 

kr.
. 

Planlæg 
konflikter 

OES er forpligtet til at være vært for AM og PM begivenheder på 
skiftende dage for  at hjælpe familier være i stand til at deltage. 
Offer tider i løbet af dagen ville være til gavn for nogle, mens 
ikke for andre.  Derfor vil vi tilbyde alternative tidspunkter for den 

samme begivenhed for at give forældre mulighed for at 
deltage, når det passer bedst til deres tidsplan (r), og i sidste 
ende ikke gå glip af en begivenhed blot på grund af det planlagte 
tidspunkt.  Dette vil blive overvåget gennem vores fremmøde 
vagtplaner for hver begivenhed og tid. 

kr.
. 

Transport 

OES vil tilskynde familier til at samkørsel og vil give bus 
tidsplaner efter behov. Under planlægningen for hver opsøgende 
mulighed, der arbejder direkte med vores PTA, vil vi offentliggøre 
"Ride Share" muligheder for vores familier  baseret på grafiske 
steder.  Derudover vil vi fortsætte med at inkludere offentlige 
transportruter  og tidsplaner for at hjælpe med familier, i nød.  Så 

meget som muligt vil vi også sikre donationer og "gavekort" til 
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dækning af poletter og/eller  rutegebyrer for transporttjenester, 
da de er tilgængelige. 

kr.
. 

Motivation 

OES vil give mad, præmier, og tage hjem for at tilskynde familier 
til at deltage. Ved hvert arrangement vil vi prioritere vores ekstra  
fordel, uanset om det er mad,  præmier eller make-and-take 
varer.  Når mad ikke er muligt, vil muligheder for at inkludere 

mad lastbiler (til gæst omkostninger) også blive inkluderet for at 
give muligheder for vores familier.  Donationer til dørpræmier og 
gaver fra vores forretning og samfund sponsorer vil blive brugt til 
at give væk og takke familier for deres partnerskab og 
deltagelse. 

 

Overordnede resultater/mål for indeværende skoleår 

I betragtning af dine barrierer og de strategier, der har til formål at reducere eller fjerne 
dem, hvad er de overordnede resultater / mål for det aktuelle skoleår for forældre og familie 
engagement? 
OES overordnede mål er at fortsætte med at øge forældrenes engagement på vores Forældre og 
Family Engagement Events. Vores mål er at få hver familie mødes  med  deres  elevs lærer hele 
året og deltage i  en  Forældre  og Familie Engagement Event. 
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KOMMUNIKATION OG TILGÆNGELIGHED 
 

 
Kommunikation er en udvidelse af behovsvurderingen, da tendensdata har vist, at forældre 
kommenterer, at kommunikationsprocesserne bør forbedres, så de er fuldt engagerede. 
 
Tilgængelighed 
Beskriv, hvordan skolen vil give alle forældre  og familier (under hensyntagen til de forskellige 
sammensætning af 21st  Århundrede familier) til at deltage i alle forældre og familie engagement 

aktiviteter.  Dette omfatter strategier for forældre, der har særlige behov såsom forældre med 
særlige transportbehov, forældre, der arbejder flere job, retten udpegede forældre, forældre, der er 
handicappede, forældre, der taler engelsk som andetsprog, vandrende forældre, forældre med 
flere børn i flere skoler, værger, værger med flere elever i et hjem, osv. Konkret vil how blive fjernet 
for at sikre forældre / værger / familie enheder er en del af deres barns uddannelse? 

OES vil  planlægge begivenheder på forskellige tidspunkter og på skiftende dage for at undgå 
planlægningskonflikter.  Vi vil underrette familier gennem forskellige veje (papir flyers, elektroniske 
apps, og sociale medier).  Børnepasning og oversættere vil være til rådighed efter behov.  
Transportproblemer vil blive løst gennem busplaner og  samkørsel.   Derudover vil vi fortsat 
inkludere virtuelle muligheder for deltagelse og deltagelse i det kommende skoleår. 

Beskriv, hvordan skolen vil dele oplysninger tilskole- og forældre- og 
familieprogrammer,møderapporterogandre  aktiviteter i et forståeligt, ensartet format og på sprog, 
som forældre og familier kan forstå? 

OES  vil kommunikere med familier gennem oplysninger sendt hjem i de studerende  tirsdag 
mapper. Derudover vil vi bruge sociale  medier,  Bloomz, nyhedsbreve, og skolens hjemmeside til 
at dele med vores familier.  Vi vil have oversættere og oversatte dokumenter til rådighed ved 

arrangementer og møder.  Lærere  bruger oversættelse af apps og websteder til at oversætte 
for bestemte familier.   

Hvilke forskellige sprog tales der af elever, forældre og familier på din skole? 

 
Engelsk, spansk, amharisk, dansk, filippinsk, haitiansk-kreolsk, russisk, vietnamesisk, kurdisk, 
Tagalog, Esperanto 
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Kommunikation 
(1) Beskriv, hvordan skolen vil rettidigt videregive oplysninger om afsnit I, del A-programmer og 
aktiviteter i løbet af året.  (2) Hvordan vil kommunikationen finde sted for forældre med de 
forskellige sprog, der er nævnt i ovenstående spørgsmål, hvis det er relevant?  (3. ) Medtag de 
værktøjer og ressourcer, der skal bruges til kommunikation.    

1. Kommunikationen vil blive sendt ud to uger før et arrangement via telefonopkald, e-mails, 
sociale medier, skolens telt og skolens hjemmeside. 

2. OES købte Student Planners og tirsdag mapper for alle studerende. 
3. Vi vil have oversatte dokumenter til rådighed til at sende hjem til vores kommende 

arrangementer og møder, efter behov. 
4. Trykte flyers, sociale medier, skolens hjemmeside, Bloomz 
5. Ved hvert arrangement vil printerflyers blive stillet til rådighed for at annoncere og detaljer 

kommende oplysninger til den næste begivenhed, samt eventuelle / alle kommende 
begivenheder. 

6. Alle kommende arrangementer vil også indgå i vores nyhedsbreve for at holde forældre 
ajour med arrangementer. 

 
 

 
 

Hvordan vil skolen beskrive og forklare (1) læseplanen på skolen (2) de former for vurdering, der 
anvendes til at måle elevernes fremskridt (3)præstationsniveauerne forventes at opnå? 4) på alle 
relevante sprog? 

1. Under Åbent Hus, vilt eachers dele oplysninger om den curriculum bruges på Oceanway 
Elementary. 

2. Lærere vil dele dataresultater, og hvordan data opnås under Åbent Hus  og  individuelle  
forældrekonferencer. 

3. Forventningerne på karakterniveau vil blive vist i klasseværelser og i hele skolen.  
Eleverne vil spore deres individuelle data med hjælp fra deres lærer som skoleåret skrider 
frem.  Forældre vil kunne få adgang til deres barns data under individuelle  
forældrekonferencer. 

4. Vi vil have oversatte dokumenter til rådighed efter behov. 
5. Vores afsnit I årsmøde vil også blive afholdt årligt for at give forældrene oplysninger og 

besvare eventuelle spørgsmål / behov / etc. 
 
 
 
 

(1) Hvilke beslutningsmuligheder er der til rådighed for forældre på skolens område?  (2) 
Hvordan vil skolen formidle forældres muligheder for at deltage i beslutningsprocessen? 

1. Forældre inviteres til at deltage i PTA- og SAC-møder.  Det vil være under disse møder, at 
forældre kan deltage i beslutningsprocessen. 

2. Forældre vil blive informeret om disse møder via papir flyers, sociale medier, Bloomz, og 
skolens hjemmeside.  Begivenheder er også udstationeret i den forælder ressource 
værelse og i front office. 

3. Forældre er også inviteret til vores afsnit I Developmental Møde hvert år.  Deres deltagelse 
og ideer under disse møder giver vores fokus for det kommende skoleår, begivenheder, 

der kan planlægges, og i    sidste ende  støtter vores hensigt om at bruge midler i 
overensstemmelse med deres ønsker / behov. 
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Hvordan vil skolen indsende forældrenes og familiernes kommentarer til distriktskontoret afsnit I, 
hvis der er forældrenes bekymringer om gennemførelsen af skoleplanen for afsnit I, som ikke er 
tilfredsstillende for dem? [ESEA§ 1116] 

 

1. OES vil indsende forældres og familiers kommentarer til afsnit I-kontoret, når og hvis der 
opstår problemer. 

2. OES vil nå ud til vores afsnit 1 District  Specialist for rådgivning. 
 

(1) Hvordan vil skolen offentliggøre og kommunikere dette krævede afsnit I, del A Forældre og 
Familie Engagement Plan til forældre og familier  (teknologi kan ikke være den eneste mulighed). 
(2) Hvordan vil denne plan blive formidlet på alle de sprog, der gælder for din skole? 

1. OES vil sende en kopi af planen i Forældreinddragelsesrummet og på skolens 
hjemmeside. 

2. Vi vil have oversatte dokumenter til rådighed efter behov. 
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FLEKSIBLE FORÆLDRE- OG  FAMILIEMØDER  

MEETINGS 
Skoler, der modtager afsnit I, del A midler er forpligtet til at indkalde til et årligt møde.  Dette møde bør 
afholdes på et belejligt tidspunkt for forældrene.  Forældre til deltagende børn i skolen indbydes og 
gives med passende varsel og opfordres til at deltage i årsmødet.  Dette møde vil informere 
forældrene om deres skoles deltagelse i henhold til ESEA§1116 og forklare kravene i afsnit I, del A-
tilskuddet, og hvad der er tilgængeligt for forældre og forældrenes ret til at blive inddraget.  [ESEA§ 
1116 c) (1)] 

INDDRAGELSE AF FORÆLDRE OG FAMILIER 

Forklar, hvordan skolen inddrager forældre og familier på en organiseret, løbende og 
rettidig måde i planlægningen, gennemgangen og forbedringen af afsnit I-programmer, 
herunder deltagelse i beslutningstagningen om, hvordan afsnit I, del A Skoledækkende 
midler anvendes (ESEA Section 1116(c)(3)]. 

Forældre vil modtage trykte oplysninger og påmindelser via sociale medier om kommende afsnit  
1 møder og arrangementer.  Forældre vil logge ind på begivenhederne for at dokumentere 
deltagelse.  Administrationen vil præsentere oplysningerne og forældrene vil blive bedt om at 

deltage, når administrationen har fremlagt relevante oplysninger ved at udfylde en  undersøgelse.     
Desuden er hvert forår, forældre inviteret til at deltage i afsnit I Developmental Meeting for at dele 
deres feedback om det indeværende års begivenheder og være en medvirkende bidragyder til 
planen og udgifter til det kommende skoleår.  Dette input er afgørende for vores succes og støtte til 

vores skole samfund som helhed. 

Hvordan vil skolen give, med afsnit I midler, transport, børnepasning, eller hjemmebesøg sådanne 
tjenester, der vedrører forældrenes engagement for at sikre barrierer fjernes, så forældrene kan 
deltage i engagement begivenheder? [ESEA§ 1116, litra c), nr. 

• Transport – samkørsel og bus 

• Børnepasning – leveret af skolen 

• Hjemmebesøg - Efter behov, rådgiver, lærere, socialrådgiver og / eller admin vil nå ud til 
forældrene. 
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FLEKSIBLE FAMILIEMØDER 

Hvordan blev forældrenes input fra de fleste forældre om de tidspunkter, der bedst opfyldte 
deres behov for forældreinddragelse møder og aktiviteter? [ESEA§ 1116, litra c), nr. 

OES fik forældre- og familieinput rough the gennem undersøgelser på Parent Involvement 

EForældreinvolvering e-udluftningerne og dcps-undersøgelsensamt gennem vores 
udviklingsmøde iafsnit I, der blev afholdt i foråret 2020.   

Hvilken dokumentation har skolen, at forældrene har behov for mødetider, transportbehov, 
børnepasning og hjemmebesøg for familieengagement blev vurderet? 

Baseret på  den indsamlede  feedback,per ikkes ogfamilier behov for arrangementer på flere 
gange i løbet af dagen og ugen.  Vi planlægger arrangementer i AM og PM hele ugen.  Forældre 
foretrækker elektronisk kommunikation, så vi vil  fortsætte  med at  bruge Bloomz   og  andre 

sociale medier websteder  for at holde forældrene ajour om kommende arrangementer.   

Hvor fleksible møder vil blive tilbudt for at imødekomme forældre?  Tjek alt, hvad der gælder. 
 

☐AM-sessioner baseret på dokumenteret  overordnet feedback 

 

☐PM-sessioner baseret på dokumenteret  overordnet feedback 

 

☒Blanding af AM & PM Sessions(Nogle  møder vil blive leveret om morgenen  og  aftenen) 

 

☐AM & PM Sessions(ALLE møder vil blive leveret både om morgenen om aftenen) 

 

☐Andre _____________________________________________________________ 

 

PÅKRÆVET ÅRSMØDE 

Beskriv de specifikke skridt, din skole vil tage for at gennemføre årsmødet i begyndelsen af 
året for at informere forældre og familier til deltagende elever om skolernes afsnit I-
program og forældre- og familieengagementsaktiviteter. [ESEA§ 1116, litra c), nr. 

Trin 1: OES årsmøde vil finde sted i forbindelse med  vores  Open  House i september. 
 
Trin 2: Vi vil kommunikere dato / tid med forældre gennem trykte flyers og sociale medier. 

 

Trin 3: Vi vil opfordre eleverne til at bede deres familie om at deltage ved at tilbyde et 
hjemmearbejde. 

 

Trin 4: Vi vil informere forældre om kommende arrangementer, mens de er på  Annual  Meeting.   
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Beskriv karakteren af afsnit I, del A Schoolwide program, der vil blive delt med forældre i løbet af 
det årlige møde. Du er velkommen til at bruge PowerPoint på Federal Programs site. 

Under mødet vil forældrene blive informeret om skolens klasse, skoledata, og hvordan elevernes  
fremskridt spores.  Forældrene vil også blive informeret  om T 1-midler, og hvordan de bliver brugt.  

Forældre vil  også modtage oplysninger om vores SAC udvalg.   
 
 
 
 
 

Beskriv, hvordan årsmødet vil dække 1) de passende årlige fremskridt for eleverne fordelt på 
undergrupper, 2) skolevalg og 3) forældres rettigheder, når skolerne modtager afsnit I, del A-midler. 
Du er velkommen til at bruge PowerPoint på Federal Programs site. 

1. OES endministration vil dele et power point beskriver AYP efter undergrupper og dele 
aktuelle  skoledata.   

2. PowerPoint vil  detaljer  school valg muligheder og    forældrerettigheder. 
 
 

Hvordan vil skolen sikre forældre uden adgang til teknologi vil modtage meddelelse om forældrenes 
begivenheder, kommunikation, oplysninger om forældrebegivenheder, skole opdateringer, og 
studerende fremskridt opdateringer? 

 
Oceanway Elementary vil sende oplysninger i tirsdag mapper.  Disse oplysninger vil blive 
udskrevet, så forældre uden teknologi kan få adgang til oplysningerne. 
 
 

NØDVENDIGT UDVIKLINGSMØDE 

Udviklingsmødet afholdes i slutningen af året.  Det kan ses som en end of year evaluering af 
din afsnit I, del A Forældre og Family Engagement proces.  Derudover er det en mulighed for 
at komme i kontakt med forældrene for at begynde at planlægge for det kommende år.  Selv 
hvis din skole ikke er afsnit I det følgende år, bør den bedste praksis for forældreengagement 
fortsætte.  Dette møde bør vurdere, hvor godt barrierer blev reduceret eller fjernet, og fejre 
årets succeser. 
 

Beskriv de trin og den strategi, der vil blive gennemført for at gennemføre Afslutningen af 
året Developmental Meeting  evaluate for at evaluere Forældre og Familie Engagement, 
der fandt sted i løbet af året,  prepare  og for at forberede det kommende år, hvis skolen 
fortsætter med at kvalificere sig til afsnit I, del A finansiering.   
Trin 1: OES forældre og familier vil blive inviteret til at deltage i mødet gennem en trykt flyer og 
sociale medier. Al kommunikation vedrørende dette møde vil følge de tidligere delte metoder for alle 
andre overordnede/community-begivenheder. 
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Trin 2: Forældre vil blive opfordret til at dele ideer til inddragelse for det følgende år. En metode, 
hvor deres ideer vil blive delt, er gennem udviklingsregnearket.  Færdiggørelsen af dette regneark 
giver os detaljeret feedback vedrørende PFEP. 
 
Trin 3: Forældre vil blive bedt om at udfylde en evaluering ved afslutningen af mødet.   
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KAPACITETSOPBYGNING 
Når en skole modtager afsnit I, del A midler, er det ansvarlig for at opbygge kapaciteten for 
hver forælder til at forbedre deres barns akademiske præstationer.  Dette omfatter aktiviteter 
og strategier for forældre til at forstå udfordrende statslige akademiske standarder; statslige 
og lokale vurderinger hvordan man overvåger deres barns fremskridt og arbejde; uddannelse 
i læse- og skrivefærdigheder hvordan man bruger teknologi og andre strategier for, hvordan 
forældre kan hjælpe deres barn med læringsprocessen.  Alle midler, der anvendes i henhold 
til dette afsnit bør tilpasse sig dette afsnit og til at nå målene i afsnit I Schoolwide planen ved 
at engagere forældre og familier.   [ESEA§ 1116 e)] 

OPBYGNING AF FORÆLDRES OG FAMILIEMEDLEMMERS KAPACITET 

Hvad er en oversigt over, hvordan skolen vil gennemføre aktiviteter, der vil opbygge 
kapacitet til meningsfuld forældre- og familieengagement, der reflekterer over 
behovsvurderingsprocessen? 
På baggrund af DCPS-undersøgelsen foretrækker forældre elektronisk kommunikation.  Vi vil 

fortsætte med at kommunikere med forældre via sociale medier  og Bloomz,samt papirflyers.  
Vi vil give familier med oplysninger om, hvordan de får adgang til deres studerendes oplysninger 
om Fokus, og hvordan de sporer deres data.  Vi vil også give oplysninger om aktiviteter familier 
kan gøre for at øge deres elevs succes i skolen.   

Hvordan vil skolen gennemføre aktiviteter, der vil opbygge forholdet til samfundet for at forbedre 
elevernes præstationer? 

OES vil være vært for arrangementer for at hjælpe med at lære familier, hvordan de kan hjælpe 
deres elever fagligt.  Vi vil også have tips, der er ikke-akademisk fokuseret.   Forskning  
understøtter, at family engagement typisk øger akademisk succes.   
Vi vil fortsat indsamle input fra vores interessenter om aktiviteter, de anbefaler, og indarbejde dem 
i vores planlægning.  Elevdata vil blive gennemgået for at hjælpe familier med at finde de 
områder, hvor behovet er for at forsørge deresbarn(ren).  Til støtte for denne identifikation, vil vi 
bestræbe os på at skabe workshops, der styrker skolen og forældrenes relationer.  Vores 
workshops vil omfatte matematik, læsning og videnskab indhold, men vil også indarbejde 
adfærdsmæssige og følelsesmæssige trivsel værktøjer og strategier til at støtte hele barnet og 
familien. 

(1) Hvordan vil skolen gennemføre afsnit I Forældre Resource Room til at støtte Forældre og 
Familie Engagement?  (2) Forklar, hvordan forældre- og familieengagementsrummet annonceres 
for forældre.  (3) Forklar, hvordan skolens personale (lærere og kontorpersonale) er uddannet i, 
hvordan man bruger ForældreRessourcerummet sammen med forældrene. 

1. Than Parent Resource Room på OES er åben og ved siden af front office.   Vores front 

kontor personale  vil informere forældrene om værelset, og  vi vil annoncere rummet 
under arrangementer.   Vi vil fortsætte med at dyrke denne ressource baseret på forslag og 

behov deles fra vores familier under workshops og møder. 
2. Vi vil give forældrene et overblik over rummet under  Orientation og  Open  House. Som en 

del af vores forventede 'virtuelle' orientering og åbent hus, vil vi fremhæve dette område og 
give et hurtigt fokus på en specifik ressource, der er til rådighed for vores familier i denne 
ressource på hver månedlige begivenhed. 

3. Vores staff er uddannet på ressourcerummet under forplanlægningen og bliver bedt om at 
reklamere for det, når det er muligt.   
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4. Vi vil også tilføje et segment i vores nyhedsbrev, der giver fokus og fokus på en bestemt 
ressource,samtidig med at give en kort oversigt over de mange ressourcer til rådighed for 
vores familier. 

5. Som muligt vil vi opfordre vores lærere til også at dele ressourcer til rådighed under deres 

møder og / eller konferencer i et forsøg på at øge brugen og synligheden for denne utrolige 
ressource for vores familier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis der er yderligere måder, hvorpå der stilles ressourcer til rådighed for forældre ved hjælp af 
afsnit I, del A-midler, hvordan ydes de så, og hvilke kurser der gives for at forberede forældrene 
tilstrækkeligt til at bruge de ressourcer og materialer, der er i hjemmet, sammen med deres 
børn? 

Som lærere har forældre konferencer og som nye studerende tilmelde, forældre vil blive turneret 
gennem Parent Engagement Room og vist ressourcer til rådighed. Desuden vil midler til porto for 
hver forælder engagement begivenhed månedligt blive brugt til at støtte kommunikation af 

begivenheden og øge deltagelsen. Derudover vil porto blive brugt til at dele opfølgende 
aktiviteter og næste skridt med familier, der deltog, samt dem, der måske ikke har været i stand 
til at deltage for at øge  opsøgende arbejde og virkning. 
Indkøb af materialer  til hver engagementshændelse tildeles til at levere de nødvendige materialer 
til make-and-take artefakter.    De oprettede artefakter er specifikke for fokus for hver enkelt 

hændelse og er designet til at bygge videre på instruktionsstien.     De skabte artefakter vil 

blive modelleret og udnyttet under workshops i en gradvis frigivelse metode til at give vores 
familier med den nødvendige støtte til at føre næste skridt for deres studerende (r) hjemme og 
videre. 

Skulle virtuelle workshops og støtte blive den mandat norm, kan materialer gives til mail ud til 
familier, der pre-register for arrangementer for at skabe elementer i hjemmet, mens du følger 
langs online, men kunne også bruges til at købe materialer til bedre at støtte den virtuelle 

platform og præsentation,  alle baseret på de individuelle behov for hver planlagt begivenhed. 

BEGIVENHEDER FOR FORÆLDRE- OG FAMILIEENGAGEMENT 
 
Hvis parent and Family Engagement events finansieres med afsnit I, del A-midler, skal de være 
supplerende og kan ikke erstatte aktiviteter, der finansieres med statslige og lokale midler.  Derudover 
bør arrangementer bidrage til at nå de mål, der er skitseret i afsnit I Skoleplan. 
 

Aktivitetens 
navn 

 

Ansvarlige Hvad vil forældre 
lære, der vil have en 

målbar, 
Forventet indvirkning 
på de studerendest 

Månedsaktivitet vil 
finde sted 

Bevis for 
effektivitet 
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Eksempel: 
FASFA og 
Scholarship 
Writing Night 

Rektor Brad Pitt Forældre vil lære: 
1. Sådan udfyldes de 

overordnede dele 
af FASFA 

2. Sådan forskning 
college 
hjemmesider for, 
hvad deres barn 
har brug  for 
optagelse 

3. Sådan bruger du 
OneDrive og Focus 
til at holde dig til 
eksamensindikator
er 

4. Om de mest 
populære 
stipendium 
hjemmesider og 
tips til at modtage 
støtte 

Oktober 2020, 20.21 Log ind; 
Evaluering/feedba
ck; 
Overordnet 
skærmbillede af 
den fuldførte 
FASFA-
overordnede side. 
Bevis for en 
udfyldt stipendium 
ansøgning efter 3 
uger; 
Afsluttet forælder 
regneark for in-
state og out of 
state college 
optagelse krav 

Afsnit I 
Årsmøde(påkræ
vet - uden 
omkostninger) 

Assisterende 
rektor 
Julie Ehrenberg 

Forældre og familier 

vil blive informeret 
om, hvordan de kan 
blive mere 
engagerede i deres 
barns uddannelse 
ved at være aktive 
deltagere i skolens 
engagementsaktivitet
er. 

9-2020 Antal deltagere / 
Feedback på 
undersøgelse, 
gennemførelse 
af referater, 
feedback ved 
årets udgang på 
udviklingsmøde, 
når vi reflekterer 
over årets 
arrangementer/s
upport. 

Afsnit I 
Udviklingsmøde 
(påkrævet- 
uden 
omkostninger) 
 

Assisterende 
rektor 
Julie Ehrenberg 

Forældre og familier 

får mulighed for at 
give feedback på 
tidligere 
arrangementer og 
dele ideer til at øge 
forældrenes 
engagement i 
skoleåret 21-22. 

5-2021 Antal deltagere / 
Feedback på 
undersøgelse, 
afslutning af 
minutter 

Student Led 
konferencer og 
Teknologi Night 
(se budget) 

Assisterende 
rektor 
Julie Ehrenberg 
 

Forældre og familier 

vil have mulighed 
for at deltage i 
Student Led 
Konferencer. 
Forældre får 
mulighed for at lære 
mere om vores 
Blended Learning-
platforme.  

10-2020 Login-ark, Antal 
deltagere / 
Feedback på 
undersøgelse, 

stigning i 
blandede læring 
log-ons fra 
hjemmet / efter 
timer 

Familie 
Matematik Night 
(se budget) 

Assisterende 
rektor 
Julie Ehrenberg 
 

Forældre og familier  
vil have mulighed  
for at deltage i Math 
Centers med deres 
elever til at  lære 

11-2020 Antal deltagere / 
Feedback på 
undersøgelse, 
stigning i 
udtjekning eller 
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Matematik 
træner Keith 
Johnson 

matematik strategier. 
Der demonstreres 
forskellige 
matematiske 

materialer fra det  
overordnede 
ressourcerum. 

brug af delt 

materiale fra 
ressourcerum 

At lære 
magnetprocesn
atten 
(se budget) 

Assisterende 
rektor 
Julie Ehrenberg 
 

Forældre og familier 

vil have mulighed 
for at lære mere om  
Magnet Processen 
for mellemskolen. 

12-2020 Antal deltagere / 
Feedback på 
undersøgelsen, 
øget antal 
studerende 
udfylder magnet 
og valg 
ansøgninger for 
21-22 skoleåret 
 

Familie Literacy 
Night 
(se budget) 

Assisterende 
rektor 
Julie Ehrenberg 
 
Læsning Coach 
Barbara Pipkin 
 

Forældre og familier  
vil have mulighed 
for at deltage i 
Literacy Centers med 

deres elever til at 
styrke færdigheder 
og begreber er 
nødvendige for at 
være dygtige læsere. 
Forskellige 

læsematerialer fra 
forældreressourceru
mmet  vil blive 
demonstreret.   
 

1-2021 Antal deltagere / 
Feedback på 
undersøgelse, 
stigning i  
udtjekning eller 
brug af delt 
materiale fra 
ressourcerum 

Donuts med 
voksne 
(se budget) 

Assisterende 
rektor 
Julie Ehrenberg 
 
Matematik 
træner Keith 
Johnson 
 
Læsning Coach 
Barbara Pipkin 

Forældre og familier 

vil have mulighed 
for at tilbringe tid 
engageret i 
akademiske spil med 
deres barn. Forældre 
vil blive præsenteret 
for oplysninger om, 
hvordan man kan 
hjælpe deres barn 
med lektier og gøre 
læring sjovt ved at 
integrere læring i 
daglige aktiviteter.  

3-2021 Antal deltagere / 
Feedback på 
undersøgelse, 
stigning i 
klasseværelset 
færdiggørelse 
gennemsnit af 
ugentlige lektier 
ansvar 

Natten til kunst 
(se budget) 

Assisterende 
rektor 
Julie Ehrenberg 
 

Forældre og familier 
vil få mulighed for at 
se, hvordan vi 
indarbejder kunst i 
læseplanen. 

3-2021 Antal deltagere / 
Feedback på 
undersøgelsen, 
stigning i antallet 
af studerende 
projekter indgår i 
søgelyset, 

stigning i 
studerende, der 
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ansøger om 
scenekunst 
magneter og / 
eller valg skoler 
for 21-22 
skoleåret. 

     
     
     
     

     

     

     
Skoler kan tilføje eller fjerne  rækker  efter  behov.   
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OVERORDNET KOMPAKT 
LEA skal sikre, at hver deltagende skole i fællesskab har udviklet en skole-forældre-kompakt, 
der beskriver skolens ansvar for at levere læseplaner og undervisning af høj kvalitet i et 
støttende og effektivt læringsmiljø. omhandler betydningen af løbende kommunikation mellem 
lærere og forældre; beskriver, hvordan hver forælder vil være ansvarlig for at støtte deres 
barns læring; og drøftes med forældre til elementære elever i alderen. 
 

Som en afsnit I skole, hvilke beviser vil du give, der vil vise, at du i fællesskab har 
udviklet en skole-forælder kompakt, og at konferencer blev afholdt med forældre, 
der beskriver den kompakte? 
Skole-forælder kompakt er udviklet i løbet af Developmental  Meeting med bistand fra 
forældre.  Forældre vil underskrive den kompakte under konferencer og læreren vil vende 
sammentrykker i for dokumentation.   

Hvordan vil de vigtigste sikre nødvendige konferencer gennemføres med alle forældre 
vedrørende forklare Parent Compact? 

Som en del af et igangværende fokus på forældreengagement vil månedlige drøftelser om 
konferencer og opsøgende arbejde omfatte en rapport om status for denne forventning. 
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INSTRUKTIONSPERSONALE 
LEA sikrer, at hver skole, der gennemfører et afsnit I-program, afsætter tilstrækkelige 
ressourcer til effektivt at gennemføre en faglig udvikling af høj kvalitet og løbende for lærere, 
skoleledere og paraprofessionelle og, hvis det er relevant, elevtjenestepersonale, forældre og 
andet personale til, at alle elever kan opfylde statens standarder for akademiske 
præstationer. 
 
LEA sikrer, at alt undervisningspersonale, der arbejder i skoler, og som finansieres helt eller 
delvist med afsnit I, del A, opfylder de lovbestemte krav om statscertificeret. LEA skal sikre, at 
instruktionsparafessionals arbejder under direkte tilsyn af en lærer.  
 
Hvis LEA ansætter lærere eller paraprofessionals til at levere afsnit I-tjenester til 
privatskoleelever, skal LEA sikre, at lærerne er statscertificerede, og at paraprofessionelle er 
højt kvalificerede. LEA skal sikre, at paraprofessionelle, der tilbyder direkte undervisning til 
deltagende elever, er under direkte tilsyn og i tæt og hyppig nærhed til en statscertificeret  
folkeskolelærer. public school 
 

Som en afsnit I skole, hvilke beviser vil du give, der vil vise, at du (1) meddelelse 
informere forældre, at deres barn blev tildelt eller blev undervist i fire eller flere på 
hinanden følgende uger af en lærer, der ikke var korrekt licenseret eller godkendt (2) 
forudsat en liste over lærere, der var ineffektive, out-of-field, eller uerfarne i henhold 
til statewide definitioner beskrevet i Florida's Godkendt ESSA State Plan. 

1. Vi sender brevet hjem til alle studerende, der har brug for denne meddelelse. 
2. Vi vil sende ordentlig anmeldelse til familier efter behov. 

 
Begge meddelelser vil blive  dateret,  og kopier vil blive uploadet  i Title  I Compliance. 
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OPBYGNING AF LÆRERES OG ANSATTES KAPACITET 

Når en skole modtager afsnit I, del A midler, det er ansvarlig for at uddanne lærere, 
specialiserede instruktions støtte personale, administratorer og andet personale, med bistand 
fra forældre, i værdien og nytten af bidrag fra forældre, og i hvordan man kan nå ud til, 
kommunikere med og arbejde med forældre som ligeværdige partnere, gennemføre og 
koordinere forældreprogrammer, og opbygge bånd mellem forældre og skolen.  Forældre bør 
så vidt muligt inddrages i udviklingen af uddannelse af lærere og undervisere med henblik på 
at forbedre uddannelsens effektivitet.  [ESEA§ 1116, litra e), nr. 
 

Beskriv de faglige udviklingsaktiviteter skolen vil give for at uddanne lærere, 
specialiserede instruktions støtte personale, rektorer, og andre skoleledere og andet 
personale på ... 

1. Bistand fra forældre og familier og i værdien af deres bidrag. 
2. Hvordan man kan nå ud til, kommunikere med, og med forældre og familier som ligeværdige 

partnere. 
3. Implementering og koordinering af forældre- og familieprogrammer og opbygning af bånd 

mellem forældre og familier og skolen. 

 

Aktivitetens navn 
 

Ansvarlige Korrelation til 
elevernes 

præstationer 

Måneds
aktivitet 
vil finde 

sted 

Bevis for effektivitet 

Fattigdomssimuleri
ng med afsnit I-
teamet 

Mr. Sort Forbedret evne for 
personalet til at 
arbejde med forældre 
og familier 

dec. 
2020 

Log på ark, evalueringsark, 
opfølgning med lærere 

Følsomhedstræni
ng for personale 

Administration
, V. Powell 
(Skolekultur 
og Klima) 

At give yderligere 
vejledning og 
refleksion med 
hensyn til 
hensyntagen til 
andre og deres 
individuelle behov.  
Det er vores håb, 
at denne 
uddannelse vil give 
vores 
medarbejdere 
mulighed for at 
reflektere over 
vores elever og de 
erfaringer, de 
bringer til vores 
skolesamfund hver 
eneste  dag. 

August 
2020 

Evalueringsark 

Ny Lærer Parent 
Engagement, 
Fællesskabet 
Opsøgende og 
bedste praksis 

Administration Hjælpe nye lærere 
med at etablere 
relationer og 
opretholde 
engagement med 
vores forældre / 
værger på en 
positiv måde.  

Septem
ber 
2020 – 
maj 
2021 

Evalueringsark, 5Essentials 
undersøgelsesresultater 
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Vores hensigt er at 
forbedre relationer 
og fortsætte med at 
opbygge en 
stærkere 
forbindelse mellem 
skole og hjem. 

Opbygning af 
positive 
forældre/lærerrel
ationer 

Administration Som en del af 
vores fortsatte 
forhold til JPEF, vil 
vi fortsætte med at 
give lærere med 
webinarer og mini-
workshops  
designet til at give 
dem øjeblikkelige 
strategier til at 
opbygge og vokse 
relationer med 
deres familier 

August 
2020 – 
maj 
2021 

Evalueringsark, 5Essentials 
undersøgelsesresultater 
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SAMARBEJDE MELLEM FONDE 
 

Vælg 
alle, der 
gælder 

Grant Project, 
Finansieringskilde eller 

Program 

Forklar, hvordan skolen koordinerer og integrerer forældre- 
og familieengagementsfonde, -programmer  og  -aktiviteter 

på skoleniveau med andre fonde og  programmer. [Afsnit 
ESEA, afsnit a)(2) (C)] 

 

☒ 

 

IDEA - Personer med handicap 
Uddannelse Forbedring Act 

IDEA midler anvendes til at yde specialiseret støtte til 
studerende med et identificeret behov, om det er 
akademisk, følelsesmæssige, fysiske, osv.   Forældre 
gennem PFEP tilbydes yderligere uddannelse i 
aktiviteter, der kan gøres i hjemmet for at hjælpe 
deres børn med at opnå. Denneformation meddeles 
under MRT- og RTI-møder.   

☒ 

 

VPK - Frivillig Børnehave Alle arrangementer omfatter VPK og emner / fokus er 

designet til at støtte dette specifikke program og 
studerende. Gennem dette arbejde og forældre opsøgende 
arrangementer, vil vores familier ikke kun modtage 
oplysninger til at støtte deres studerende på deres 
nuværende niveau, men også lære færdigheder og 
strategier til at støtte deres vækst og udvikling gennem 
deres elementære (og endda midten) skole karriere. 

☐ 

 
 

Afsnit I, Del D - Forebyggelse 
og intervention programmer for 
børn og unge, der er forsømt, 
kriminel eller i fare. 

Nielsen 

☒ 

 
 

Afsnit IX, del A - McKinney-
Vento Homeless Assistance Act 
giver rimelige muligheder for 
børn og unge, der oplever 
hjemløshed. 

Alle ressourcer og støtte er leveret og skræddersyet til at 
opfylde behovene hos alle studerende.  Vores Forældre 
Resource Room giver et væld af materialer til vores 
familier, der måske ikke har disse materialer til rådighed.  
Derudover vil vores støtte hjælpe vores familier med at 
forbinde med yderligere ressourcer, såsom FIT Dept, efter  
behov. 

☒ 

 
 

SAI - Supplerende Akademisk 
Undervisning - Super 
Kategorisk fond oprettet for at 
hjælpe distrikter og skoler giver 
supplerende 
instruktionsmuligheder.   

SAI fonde er fastsat til at støtte vores efter-skole 
instruktions behov for allestuderende.  Disse midler støtter 
også det arbejde, der er på plads gennem vores 
skoleforbedring plan. 

☒ 

 

Afsnit II, Del A – Støtte til 
effektiv undervisning gennem 
faglig udvikling rettet mod 
administratorer og lærere. 

Job-indlejret faglig udvikling og støtte med vores Reading 
og Math Coaches bidrage til at give vores medarbejdere 
med yderligere strategier og bedste praksis for bedst at 
tjene vores studerende.  Gennem vores arbejde sammen 
bliver vi elever på vores elever og skaber 
undervisningsveje, der bedst tjener dem og deres 
needs....in og uden for skolens mure. 
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☒ 

 

Afsnit III, del A - Hjælpe 
engelsksprogede elever opnå 
engelskkundskaber 

Støtte til vores ELL studerende støttes gennem vores 
arbejde ikke kun som en afsnit I skole, men en skole  
samfund som helhed.  Gennem vores fokus på at møde 
alle børn, hvor de er, og yde støtte til vores familier, hvor de 

skal opbygge og vokse et succesfuldt læringsfællesskab. 

Skolerne kan tilføje linjer efter behov. 


