
Er dit barn parat til skolestart? 
 

En hilsen fra børnehaverne, SFO´en og 

Høje Kolstrup Skole  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehaven Spiretoppen 

Høje Kolstrup Skoles SFO   

Nørrevangs Børnehave  
 



Velkommen i skole 
 
Nu varer det ikke så længe før 
dit barn skal starte i skolen. 
Her skal barnet tilbringe en del 
tid i de næste mange år. Det 
er derfor af stor betydning, at 
barnet oplever det som et rart 
sted at være. 
Som forældre er det jer, der 
har ansvaret for barnets 

udvikling, og det er jer, der er 
”eksperter” i jeres eget barn. 
Skolen skal nu overtage en del 
af ansvaret for jeres barn, og 
for at samarbejdet skal lykkes, 
skal vi arbejde tæt sammen i 
åbenhed og tillid. 
 
Børnehaveklassen er 
barnets første møde med 
skolen. 

Børnene får her nye 
kammerater og skal stifte 
bekendtskab med nye voksne. 
De skal i gang med at udforske 
skolen og den omkringliggende 
verden. Her skal de tilegne sig 
viden, færdigheder og 
kundskaber og her skal de 
udvikle en række personlige 
kompetencer. 
Det er en stor mundfuld, men 
ved hjælp af et godt 
skole/hjemsamarbejde gør vi 
det lettere for barnet. 
 
 
 

 
 
Folkeskolelovens §11. 
 
”Undervisningen i 
børnehaveklassen gives 
overvejende i form af leg og 
andre udviklende aktiviteter. 
Det tilstræbes at gøre børnene 
fortrolige med skolens daglige 
liv.” 

 
I løbet af året i 
børnehaveklassen får eleverne 
mulighed for at arbejde med 
aktiviteter og fag, som optager 
dem og udvikler deres evner. 
De forberedes til dagliglivet 
med kammerater og lærere. I 
et trygt miljø lærer de livet på 
vores skole at kende. 
 

I de senere år er der kommet 
fokus på den tidlige indsats 
omkring læsning. Dette gælder 
også for Høje Kolstrup Skole, 
idet en del af undervisningen 
er rettet mod børnenes 
sproglige opmærksomhed, 
bogstavindlæring og 
begynderlæsning. Denne 
opgave varetages af lærere. 



Skole/hjem-samarbejdet 

 
Et godt samarbejde mellem jer 
forældre og 
børnehaveklasselederne er en 
forudsætning for, at jeres barn 
trives og udvikler sig optimalt. 
I er eksperter, hvad jeres barn 
angår, skolepædagogerne og 
lærerne ved noget om jeres 

barns udvikling i klassen. 
 
Der bliver holdt 1 
forældremøde samt andre 
arrangementer for både børn 
og voksne, som kan bidrage til, 
at alle lærer hinanden bedre at 
kende og får gode oplevelser 
med hinanden. 
 
Der vil løbende blive informeret 

om dagligdagen i klassen og 
jeres barns udbytte af 
undervisningen. Den første 
skole/hjemsamtale foregår på 
skolen sidst på efteråret. Har I 
behov for at informere skolen, 
anvendes forældreintra eller 
telefonen. 
 
Nyttig information 
Skolens telefonnummer er 
73 76 83 00.  
Du kan også få oplysninger på 
skolens hjemmeside – 
www.hkolstrupskole.dk 
 
 

 
Du kan i øvrigt altid komme i 
kontakt med dit barns lærer 
enten telefonisk eller gennem 
beskedsystemet i AULA eller 
gennem skolens sekretær 
(hver dag 8-13, torsdag 8-15). 
 
I løbet af første skoleår bliver 

dit barn undersøgt hos såvel 
skolelæge som tandlæge. 
 
Der er en bod på skolen. 
Her sælges bl.a. vand, 
sandwich og div.boller. 
Der er desuden en 
mælkeordning på skolen, hvor 
jeres barn kan få frisk mælk 
hver dag mod indbetaling af et 
beløb 2 gange om året. 

 
Pædagogisk psykologisk 
rådgivning. 
På Høje Kolstrup Skole er 
følgende personer tilknyttet: 
psykolog Luc Tan Le og 
talepædagog Trine Thorlund. 
Disse personer træffes på  
73 76 72 37 via omstilling. 



Sådan bliver barnet parat til skole 

 
Sprog og begreber 
 Sæt ord på alle handlinger, I 

foretager jer sammen med 
barnet. 

 Snak sammen om dagens 
forløb. 

 Fortæl om familien evt. ved 
hjælp af et fotoalbum. 

 Snak om familiens navne, 
adresse, telefonnummer og 
fødselsdage. 

 Vejen/gaden hvor I bor. 
Hvad hedder den? Hvem bor 
hvor? 

 Snak om de lokale 
forretninger, gå ud at handle 
sammen, lav mad sammen, 
gør rent. 

 Snak om maden vi spiser, 

hvor den kommer fra, hvad 
den er lavet af etc. 

 Snak om fugle, planter og 
årstiderne. 

 Lær barnet ugedagene, 
månederne og klokken. 

 Lær barnet farver og former. 
 Spil spil af forskellige slags 

(de træner også barnets 
sociale sider). 

 Læs højt for barnet, fortæl 
om din barndom eller digt 
selv historier. Biblioteket har 
mange gode børnebøger. 

 Lad ikke barnet se fjernsyn 
alene, men se med og snak 
med barnet om det I ser. 

 
Kroppens udvikling 
 Spil bold i haven. 
 Leg fangeleg. 
 Tag en tur på legepladsen i 

weekenderne. Gyng, vip, 
snur rundt i karrusellen. 

 Lad barnet gå til gymnastik 
eller boldspil i fritiden. 

 Lær det at cykle, rulle på 
rulleskøjter, gå på stylter 
etc. 

 Gå lange ture i skoven. 
 Leg sanglege og syng sange 

med bevægelser til. 
 Sæt en god CD på og dans 

rundt i stuen. 
 Gæt og grimasser. 
 Tag i svømmehallen. 
 Bag brød, lav mad. 

 Vask op, gør rent, red senge 
sammen. 

 Spil computerspil sammen. 
 Etc. 
 
 



Når dit barn starter i børnehaveklassen forventer vi, at han/hun er klar til følgende: 

Sprogligt: 

 
At 

 interessere sig for lyde, rim og 
remser 

 løse konflikter verbalt 
 kunne genfortælle og lytte til en 

historie 
 kunne udtrykke sig forståeligt 

 turde sige noget i gruppen 
 

Socialt: 

 
At 

 løse mindre konflikter uden 
voksenhjælp 

 overholde almindelige regler og 
indordne sig under nye 

 være parat til at opbygge nye 
venskaber 

 kunne sætte sig i andres sted 
 

Selvhjulpen: 

 
At 

 klæde sig af og på uden 
hjælp 

 klare toiletbesøg 
 holde styr på sine ting 

 (binde sko) 
 

Selvstændigt: 

 
At 

 holde styr på, hvad der skal ske 
efter skole 

 kunne sige farvel til sine 
forældre 

 huske beskeder og aftaler 
 være parat til at arbejde i 

skiftende børne- og 
voksengrupper 

 

Parat til indlæring: 

 
At 

 kunne tegne med en blyant 
 kunne klippe med en saks 

 kunne skrive sit navn 
 kunne følge med i en historie, 

der bliver læst højt i klassen 
 kunne lytte og modtage fælles 

besked 
 kunne påbegynde og fuldende 

en aktivitet 
 kunne tegne tegninger, andre 

umiddelbart kan se, hvad 
forestiller 

 Gem evt. denne side. Den kan bruges i forbindelse med 

forældresamtalerne i børnehaven. 


