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Kære forældre
Et ny og spændende kapitel i dit barns liv starter i forbindelse med den kommende
skolestart. Der er meget at glæde sig til, men enkelte kan også gå med en lille
bekymring, om det at skulle forlade børnehaven og indgå i en ny og anderledes
sammenhæng. Derfor er det forberedende samarbejdet mellem børnehave,
forældre, SFO og skole vigtig. Vores mål er, at gøre skolestarten så tryg som
muligt.
Den gode overgang fra børnehave til skole skal bidrage til, at dit barn får en god
afslutning på børnehaven samt en god start på skolen.
Undervisningspligten starter den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år.
Oktober/november – I bliver inviteret til forældremøde på skolen med emnet
”Velkommen i skole”. Herunder orientering om SFO. Skolerne inviterer.
Alle institutioner afholder forældresamtaler i oktober/november måned, hvor den
kommende skolestart drøftes. Hvis der er børn, der har brug for specialpædagogisk
bistand i børnehaveklassen, drøfter børnehaverne, forældre og PPR det i
november måned, og vurderer om der skal søges støtte i børnehaveklassen eller
indstilles til specialklasse tilbud.
I november måned besøger børnehavepædagoger skolerne. Skolerne inviterer 1
pædagog fra hver børnehave til at følge undervisningen i 2 lektioner. Besøget
afsluttes med et møde mellem de deltagende pædagoger og
børnehaveklasselederne. Formålet er at optimere overgangen fra den enkelte
børnehave til den enkelte skole ved at børnehavepædagogerne får indsigt i den
kontekst barnet skal overgå til, samt skolernes forventninger.
Januar – elektronisk indskrivning til skole og SFO.
Indskrivning af dit barn til skole og SFO foretages elektronisk i januar måned. I vil
modtage et brev fra Brønderslev, der henviser til den elektroniske indskrivning.
I så fald at I forældre vurderer, at jeres barn skal vente med at komme i skole, skal I
som forældre søge om skoleudsættelse. Ansøgningsfrist om skoleudsættelse er
senest 15. januar. Ansøgningsskemaet kan findes på kommunens hjemmeside
www.bronderslev.dk under Skole og Uddannelse.
Februar/marts - Børnehaven udarbejder et overleveringsskema, som vi
gennemgår med jer forældre i Skemaerne sendes til skolerne i starten af april.
Marts/april – Vedr. børn med særlige behov afholdes et møde, hvor forældrene
deltager sammen med børnehaven, kommende børnehaveklasseleder, skoleleder,
SFO-leder og PPR.

April – Børnehaveklasselederne besøger børnehaverne på samme dag. Besøget
afsluttes med et møde mellem de deltagende pædagoger og
børnehaveklasselederne. Formålet er at optimere overgangen fra den enkelte
børnehave til den enkelte skole ved at børnehaveklasselederne får indsigt i det
konkrete skoleforberedende arbejde samt den kontekst barnets udvikling foregår i.
April/maj - har vi overleveringsmøder med skolerne, hvor børnehaven og
børnehaveklasseledere taler sammen om de kommende skolebørn.
Ma/juni - går vi på besøg på skolerne og SFO, og I – forældre og børn – vil blive
inviteret til et arrangement på skolen, med henblik på at lære skolen bedre at kende
og hygge jer sammen.

Skoleforberedende arbejde i børnehaven:
I børnehaven arbejder vi - gennem hele barnets børnehave tid - på, at gøre barnet
så robust, nysgerrig og motiveret overfor livet og dets muligheder som muligt.
I perioden september til juni, har vi dog særlig fokus på førskolearbejdet og den
kommende skolestart.
Her er nogle af de færdigheder, vi ser som vigtige for barnet i forbindelse med den
kommende skolestart. Barnet må gerne kunne:
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deltage i forskellige fælles aktiviteter
forstå og forsøge at handle efter en kollektiv besked
klare et toiletbesøg selv
kan fastholde sin opmærksomhed ved en aktivitet
kan rydde op efter sig selv
klippe med en saks
holde på en blyant
skrive sit eget navn
kende sit fornavn, efternavn og adresse
kende det mest almindelige farver
lytte til højt læsning
komme af og i tøj - selvhjulpenhed
gentage dele af en historie
udtrykke ideer og behov
være interesseret i tal og bogstaver
være bekendt med ugedage, måneder og årstider
være bekendt med former – trekant, firkant o.l.
lege med andre børn

Forslag til hvordan I som forældre kan støtte jeres barn i forbindelse med den
kommende skolestart:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lade dit barn lege med andre børn – ude og hjemme
lad barnet deltage i fælles aktiviteter sammen med andre børn
spil forskellige spil – lad barnet både vinde og tabe
tale med dit barn om oplevelser, interesser o.l.
læs for dit barn (små historier, snak om billeder eller rim og remser)
syng med dit barn
går ture og giv dit barn fysiske udfordringer – gå i forskelligt terræn
leg med dit barn
give barnet adgang til blyanter, papir og bøger
snak med dit barn om det i ser af former og farver i dagligdagen
støt, se og anerkend dit barn
giv det alderssvarende opgaver hjemme – at barnet er deltagende
giv barnet mod på at kunne og tro på at være værdifuld og elsket

I Lærkereden arbejder de kommende skolebørn målrettet med skolerelateret
aktiviteter ca. 1 time ugentligt, hvor emnerne spænder lige fra leg med bogstaver
og tal, snak om naturen og dens underværker.
Vi laver en SPU test på barnet (skoleparatshedsundersøgelse). Denne test kan
ikke stå alene, men den giver os et udgangspunkt i samtalen om den kommende
skolestart.
I rammebeskrivelse for Brønderslev by er det aftalt, at en af aktiviteterne for at gøre
børnene trygge ved overgangen fra børnehave til skole er konkret, at alle
kommende skolebørn lærer de 3 sange: Mågen Bo, ABC sangen og Go morgen sol
– sangene synges også i starten af børnehaveklassen og fungerer som
genkendelighed for børnene.
I børnehaven holder vi en afslutningsfest ”Farvelfest” for kommende skolebørn i
midten af juni måned. Vi melder dato ud, når vi har koordineret aktiviteter med
skolerne.
I kan altid henvende jer til jeres barns kontaktpædagog eller leder af børnehaven
for yderligere information eller uddybelse af denne pjece.

