
Informationsaften for 
kommende 0.klasse
Tirsdag d.27 april 2021 



Velkommen 

 En mulig dag i 0.klasse

 Hvad forventer vi af Jeres børn?

 Af Jer forældre?

 Hvad kan I forvente af os?

 Samarbejde – skolehjem

 SFO

 Evt. – spørgsmål?



Kommende
0.A

 Klassen er pt på 27 elever;

 - 13 piger

 - 14 drenge

Hvis klassen når at blive på 29 elever – deles klassen i to 



En helt alm. 
Skoledag i 
0.klasse
(uden Covid)

Eleverne er mødt ind kl.8.15 – har pakket ud (taske, madpakke i 
køleskab, bøger i kasse osv.)

Alle går til morgensang – og alle har sagt farvel til forældre inden 
morgensang

Morgenløb efter morgensang – de voksne løber med i starten af året

Herefter er det emneopdelt undervisning i klassen

Der kan forekomme SKAL ting hjemme (så I bliver en del af skolens 
arbejde/læring)

Der er legemakkere i første frikvarter  og de voksne er med udenfor 
indtil efterårsferien!



Ugeskema



Forventninger 
til Jeres barn?

Skoleparathed (0.-3. kl.) 
Motivation - lyst til og klar til at lære 

- Har barnet skoleglæde 

- Kan modtage en kollektiv besked 

- Kan sidde stille, vente på tur 

- Et barn er bedst motiveret, når det er veludhvilet, har spist morgenmad, orden i skoletasken 

og penalhuset samt har madpakke med. 

 
Selvstændighed - være stand til at stå på egne ben 

- Selvhjulpen hed i forhold til tøj, sko og skoletaske 

- Tage egne initiativer 

 

Ansvarlighed - overfor sig selv, skolen og fællesskabet   
- I stand til at overholde en aftale fx dukseaftaler, legeaftaler 

- Overholde klassens og skolens regler 

- Komme ind til tiden efter frikvarter  

 

Mødestabilitet - fraværsprocent 
- Sørge for at alle elever møder til tiden hver dag alle dage 

 
Valgparathed - evne til at vælge rigtigt 

- Vælge de rette opgaver og gøre dem færdige, inden der vælges nye 

 

 
Samarbejdsevne - bidrage positivt til fællesskabet 

- Hjælpe andre  

- Lege med andre og overholde/ indgå fælles aftaler 

- Kunne sætte sig ind i andres følelser 

 
Respekt - udvise forståelse for andre mennesker 

- Behandle hinanden ordentlig, tale/skrive pænt 

- God opførsel også på sociale medier 

 
Tolerance - acceptere hinandens forskellighed 

- Forståelse for at vi ikke alle skal behandles ens 

 

 
 
 



Hvad kan I 
forvente af os?

 At vi er fagligt dygtige – uddannet personale

 Vi gør alt hvad vi kan for at dit barn lærer noget fagligt og socialt

 Samarbejder med Jer omkring Jeres barn ift. faglighed og omkring 
det sociale

 Prøver at udfordre Jeres barn ud fra barnets aktuelle udvikling

 At vi nok skal kontakte Jer hvis vi er bekymret som skole

 Vi ved, at I kender Jeres barn bedst – derfor lytter vi til Jeres 
oplevelser/vurderinger  for at Jeres barn trives bedst muligt

 At vi også kigger på Jeres barn med en ergoterapeut – Tina Sonne 
laver sammen med teamet en screening i begyndelsen af året

 At børnene bliver tilbudt forskellige sansemotoriske 
hjælpemidler/stimuli (ex tyggegummi, dimseting mv.)

 Vi har en trivselsmedarbejder  - legepatrulje  -coolkids – ”store 
venner ” (kommende 5.klasse på besøgsdagene)



Forventninger 
til Jer 
forældre?

At I har tillid til at vi gør det bedste vi kan – har tiltro til vores 
faglighed

At I samarbejder – dvs. læser, lytter og skriver til os over intra/Aula –
eller ringer

At I vil skolen – taler pænt om den –især overfor børnene. Ved 
utilfredshed – kontakter I skolens ledelse

At I er samarbejdende omkring sprogbrugen i 0.klasse (6 års 
alderen) – I siger ”det sprog bruger vi ikke hjemme”

At I bakker op omkring klassearrangementer – skolearrangementer 
og forsøger på bedste vis at understøtte det sociale i klassen

Alt det børn selv kan – skal de selv gøre! (ex. bære tasken, 
toiletbesøg mv.)

At I vil hjælpe til omkring legeaftaler mv. 

Tage kontakt til hinanden, hvis der er interne konflikter – to børn 
imellem i klassen – ellers kontakter I skolen



SFO 

 Tilmelding central pladsanvisning - kan først blive meldt ind fra 1. 
august

 Den første uge inden de skal starte skole, er det en god ide at 
”indkøre” Jeres barn i SFO (så de møder de andre børn)

 I skal skrive i Tabulex hvornår Jeres barn skal komme/gå – samt 
skrive ferier ind – det arbejder ikke sammen med Aula - desværre

 Mellem 6.30 til 7.30 bliver der serveret morgenmad – cornflakes 
/havregrød

 Hvis man ikke går i SFO – må man først komme kl. 8.05 

 Skiftetøj meget vigtigt -skal ligge i kassen i gardaroben



Næste gang vi 
ses?

 Forhåbentlig i Juni til en besøgseftermiddag efter I har hentet 
Jeres børn i børnehavenHvor I både kan se lokaler, voksne og 
legepladsen.

 Eva besøger børnehaverne – overlevering/samarbejde med alle 
afgivne børnehaver. 

 1. skoledag efter sommerferien er d.9 august. 

Ide fra Eva:

 Tjek hjemmesiden fra Hedensted Kommune ift. skoleparathed

Klartillaering.dk 



Evt.
Spørgsmål?


