Velkommen til
Miniklasserne

Søndersøskolen
Afd. Nordmark

Overgangen mellem børnehave, førskole og SFO
Vi vil byde jer hjertelig velkommen på Søndersøskolen, i førskolen og SFO´en.
I forbindelse med skolestart har vi et tæt samarbejde med Børnehuset Nordmark,
Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Birkemose og Børnehuset Skamby, når børnene skal
overleveres.
Personalet fra førskolen og dit barns børnehave mødes og får en personlig overlevering, så
vi er rustet til at tage godt imod dit barn.
Vi har alle det overordnede mål, at give de kommende børnehaveklasse-børn en god og
tryg start på deres skolegang.
Dette samarbejde danner udgangspunkt for det videre arbejde med førskolebørnene. Vi
vægter højt, at de bliver en del af skolen, indskolingen og dagens gang i skoletiden og
senere i SFO´en.
Samtidig med denne indslusning etableres der en ekstra kontakt til de nuværende
børnehaveklasser og Bh-klasselederne, så de ikke er fremmede for hinanden ved
skolestarten i august.

Hvordan bliver det at gå i førskole på Søndersøskolen?
En af vores opgaver bliver at få jeres barn til at finde ro, falde til og finde tryghed i de deres nye
rammer.
Vi skal bruge de 4 mdr. i førskolen på at få gjort jeres barn klar til den kommende skolestart i
børnehaveklassen. Det betyder at vi skal forberede dem på de krav, regler og rammer som de vil
blive stillet over for efter sommerferien. Alt dette kræver en indsats af alle samarbejdsparter, for
at jeres barn får den bedste start.
Vi vægter et godt og tæt forældresamarbejde, som udgangspunkt for barnets trivsel og udvikling.
Vi ved at det kan være svært og overvældende at give slip på børnehavens trygge rammer og tage
skridtet videre til skolen, hvor der fysisk er mere plads og rum. Vores erfaring er, at barnet vil tage
denne udfordring med smil og oprejst pande. Barnet vil tilpasse sig hurtigt, blot det får den bedste
start og opbakning. Her kommer førskolen til sin ret.
Når man starter et nyt sted er det vigtigt, at dagene er rimelig ens og genkendelige, at der
nogenlunde er en fast struktur, en rød tråd i hverdagen som gør det muligt for alle at håndtere og
forholde sig til. Derfor har vi valgt at følge skolens gang i forhold til timer og frikvarter. Skolens
gang er fra kl. 7.50 – 14.00.
Det er vigtigt for børnene at de oplever en synlig og visuel struktur. Det vil vi give dem i form
visuelle billeder af dagens program.

Kontakten mellem skole og hjem foregår på forældre-Intra.
Jeres barn får en ”postlomme”, som udelukkende bruges til fødselsdagsinvitationer, post fra
sundhedsplejerske, skolemælk m.m.

En dag i førskolen kunne evt. se sådan her ud:
Kl. 6.00-7.50: Morgenhygge i SFO med mulighed for morgenmad og stille aktiviteter.
Kl. 7.50: Der ryddes op og skoledagen begynder for alle inkl. Miniklasserne. Alle går i deres
klasser.
Kl. 8.00: Der er morgensamling og morgensang i fællesrummet for hele indskolingen inkl.
Miniklasserne.
Kl. ca. 8.15-9.30: Planlagte aktiviteter samt formiddagsmad i klassen.
KL. 9.30-10.15: Frikvarter med resten af indskolingen.
Kl. 10.15-12.00: Planlagte aktiviteter samt frokost.
Kl. 12.00-12.30: Frikvarter med resten af indskolingen.
Kl. 12.30-14.00: Planlagte aktiviteter.
Indholdet i førskolen vil blive en god blanding af planlagte aktiviteter og spontane tiltag,
samt god tid til at lege i store og små grupper.
Alt dette sammen med en masse glæde og hygge

Disse aktiviteter kunne feks. være:














Fri leg
Sang og musik
Rim og remser
Året gang, årstiden
Måned og dato
Højtlæsning og historiefortælling
Idræt, krop og bevægelse
Madlavning og bagning
Smør-selv-dag
Ture ud af huset, evt. fast ude dag
Kreativ dag: Tegne, male, klippe, klistre, nye materialer osv.
Matematik, forskellige opgaver
Naturen






Spille spil
Besøg i og af børnehaveklassen
Fast legetøjsdag
Planlagte og voksenstyrede lege og aktiviteter

Alt dette er nogle forslag på hvad der kunne arbejdes med i førskolen.
Når skoledagen slutter kl. 14 tager SFO over.

Hvordan kan I være med til at gøre jeres barn skoleklar?
Vi har en forventning om, at I hjemme fra gør en indsats for at gøre jeres barn klar til skole.
De følgende områder kan vi kun anbefale, at I vil gøre et forsøg på at støtte og guide jeres
barn i at lære og anvende:
Sociale forudsætninger
Motoriske forudsætninger
Intellektuelle forudsætninger
Personlige forudsætninger
Jeres barn udvikler sig og bliver parat til skolen bl.a. gennem leg og påvirkninger fra
dagligdagen. Derfor er det vigtigt:
- at barnet er deltagende i jeres dagligdag.
- at I snakker med barnet om, hvad der sker og hvorfor.
- at I læser højt for barnet. Det styrker den sproglige udvikling.
- at I støtter barnet i dets lyst til mod på at lære.
- at I giver barnet tid og plads til at dele hverdagens oplevelser med jer
derhjemme.
- at I sørger for at barnet lærer dets skolevej at kende.
- at være en god kammerat
Det er også vigtigt, at I støtter udviklingen af gode skolevaner ved:
- at sørge for, at barnet møder til tiden hver dag.
- at hjælpe barnet til at tage ansvar for, at skoletasken er pakket.
- at madpakken og idrætstøj er med.
- at huske at kigge i barnets postmappe hver dag.
- at give barnet en rolig start på dagen med tid til morgenmad og tid til at komme
”ordentlig ud af døren”

- at I er aktive omkring jeres barns hverdag, og at I deltager i det forpligtende
samarbejde, der foregår mellem skole/SFO og hjem. Det er vigtigt for jeres barns
trivsel og udvikling.
Skole/SFO og hjem er en vigtig faktor i dit barns liv, derfor skal alle parter være gode til at
opretholde kontakten til hinanden og sørge for at give alle relevante informationer videre
til hinanden, især hvis der sker ændringer, der kan påvirke barnet hverdag.
Vi ved godt det kan lyde som en stor mundfuld, vi forventer ikke at jeres børn mestrer alt
dette når de starter i førskolen, men at de er godt på vej.
Vi ser frem til et tæt samarbejde med jer og jeres barn de næste mange år.
På glad gensyn
Personale og ledelse
Søndersøskolen, afd. Nordmark

