
 

Elsted Skolevej 6, 8520 Lystrup 
 els@mbu.aarhus.dk 

87 13 87 87 
 

                                  

Velkommen til Elsted Skole    

 
Vi glæder os til at se dig og dine forældre til skolestart mandag den 10. august. 
 
Det er en god idé, hvis du kommer i SFO’en allerede den 3. august, så du kan vænne dig til din skole, lære 
de usynlige grænser at kende og være sammen med nogle af de nye voksne i SFO, inden det bliver              
1. skole dag.  

 
Første skoledag er mandag den 10. august kl. 10.15-12.00 

 
Program for dagen: 

o 10.15 – 10.30: Ankomst i skolegården – sammen med din klasse øver du Elsted Skolesangen. 
 

o 10.30 – 11.00: Fælles samling - 0. klasserne bydes velkommen. 
 

o 11.00 – 12.00: Du er i klassen med din børnehaveklasseleder og din klassepædagog. 
 

o 11.00 – 11.55: Forældrene samles klassevis, hvor der vil være en kop kaffe/te og brød efterfulgt af 
information om fx kantine, AULA, SFO m.v. 

  

o Kl. 12.00: Farvel - og på gensyn i morgen       
 
Normalt inviterer vi dig og din familie til en særlig aften for alle 0. klasser i maj måned, men på grund af 
corona, har vi udskudt det til skolestart og ændret grillaften til 
 

Fællesspisning torsdag den 13. august kl. 17.00 – 19.00 
 
Arrangementet er for kommende 0. klassebørn, forældre, børnehaveklasseledere og klassepædagoger – 
mindre søskende er også velkomne. 
 
Program for aftenen: 

o Kl. 17.00: Velkomst i skolegården – klasserne samler sig ved deres klassetræer  
 
o Kort forældremøde i børnehaveklassen med børnehaveklasseleder og klassepædagog.  

Børnene passes klassevis af ledelsen og SFO-personale 
 
Efter mødet sørger forældre at opstille borde og stole ud fra klassetræerne  

 
o Kl. 18.00  

Medbring mad til egen familie samt service - skolen sørger for saftevand og flutes til alle. 
 

o Kl. 18.45: Fælles oprydning – tak for i aften 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgitte Agersnap       Kristian spang    Ditte Avnby                Mette Purup                Jens Holtet                                             
Skoleleder                   Viceskoleleder    Mellemtrinsleder      Indskolings/SFO-leder       Fritidspæd.leder 
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