
Skolestart

Elsted Skole

August 2021



Program:

19.00 Velkommen til Elsted Skole

De vigtige voksne i børnenes liv v. skoleleder Birgitte Agersnap

19.15 Overgang fra børnehave til skole 

Sådan forberedes jeres børn v. indskolingsleder Mette Purup

Klassedannelsen 

Inkluderende fællesskaber

19.30 Hverdagen i 0. klasse på Elsted Skole, undervisning og SFO

v. børnehaveklasseleder Lotte Kornum og pædagog Rita Nielsen

19.50 Elsted Skoles SFO v. fritidspædagogisk leder Jens Holtet

20.00 Besøg i børnehaveklasserne + SFO

20.30 Farvel og tak for i aften



Velkommen til Elsted Skole

 830 elever

 100 voksne

 Indskoling

 Mellemtrin

 Udskoling

 SFO

 Klub

 Kantine

 Dagtilbud



Værdier og leveregler



Tillid, dialog og gensidig respekt

 Folkeskoleloven

 Aarhus kommune

 Skolebestyrelsen

 SFO-forældreråd

De vigtige voksne i børnenes liv
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Overgang fra børnehave til 
skole

Samarbejde med dagtilbuddet



Fællesfokus imellem skole og dagtilbud

- tre nøgleord

Der er storbørnsgrupper i alle institutioner

Du kan understøtte dit barn ved:

 Lade dit barn lege bredt 

 Vise interesse for det fællesskab dit barn er en 

del af

 Give dit barn opgaver i hjemmet så barnet 

oplever, at det er en væsentlig del af et 

fællesskab 

 Spille spil hvor der er en risiko for at dit barn 

taber

I børnehaven arbejdes der med:

• Det, at kunne håndtere konflikter, håndtere 
en afvisning og komme videre og sige pyt

• At være i uensartede grupper, hvor børn og 
voksne er forskellige med forskellige behov

• At øve sig i at være i centrum fx ved 
samling, øve sig i ikke at være i centrum og 
give følgeskab og indgå  kompromiser

• Lege med mange forskellige børn, lege i 
store grupper og ikke kun med bedste 
venner

• Håndtere modgang og forsøge at løse 
konflikter selv

Robusthed



Fællesfokus imellem skole og dagtilbud

- tre nøgleord

Du kan understøtte dit barn ved:

 At give dit barn lov og tid til at bøvle

 At lade dit barn hjælpe i hjemmet, fx ved at 
dække bord, rydde op på sit værelse

 Opfordre dit barn til at rydde op i sin garderobe 
allerede i børnehaven

 Lade barnet selv hænge overtøj på plads 

 Opfordre dit barn til at rydde op efter leg

 Hjælpe med gode toiletvaner

I børnehaven arbejdes der med:

• At børn får lov og tid til at bøvle

• Involvere børnene i hverdagens rutiner, 
hjælpe til, dække bord, duks ordning

• Øve børnene i, hvad de skal have på efter 
årstiden, skabe rammer for at børnene selv 
kan klare af- og påklædning og holde styr på 
sit rum

• Rutiner omkring hygiejne, toiletbesøg, 
håndvask, snotnæser, dét at barnet 
registrerer, at det er blevet beskidt og 
handler på det

• Det at kunne bære sig selv i fællesskabet, 
bruge høflighedsfraser som godmorgen, 
farvel, tak for mad osv.

Selvhjulpenhed



Fællesfokus imellem skole og dagtilbud

- tre nøgleord

Du kan understøtte dit barn ved:

 At dyrke dialogen fx til aftensmad, hvor I skiftes til at fortælle

 At øve dit barn i ikke at afbryde

 At hjælpe dit barn til dialog

 At spille spil og følge spilleregler

 Sætte ord på de følelser dit barn har – også de knap så positive 

 At hjælpe dit barn med at have øje for de andre børn i 
fællesksabet

I børnehaven arbejdes der med:

• At spille spil og øver dét, at følge spilleregler 
og vente på tur

• Aktiviteter, hvor børnene skal byde ind, være 
på, være lyttende

• At tale hvordan det føles at være vred, ked af 
det, glad osv. 

• At øve børnene i at modtage en kollektiv 
besked

• At øve børnene i at give følgeskab til 
voksenstyret aktivitet 

Selvregulering



OKTOBER

• Informationsmøde

OKTOBER-JANUAR

• Skoleindskrivning

• SUS-samtaler i  børnehaverne
MARTS

• Overdragelse fra børnehave til skole

APRIL

• Klassedannelse
MAJ

• Klasselister udsendes

• Kend din skoledag (med børnehave)

• Grillaften for nye 0. klasser og forældre

AUGUST

• Start i SFO og børnehaveklasse

11. maj

26. maj

Primo 

maj



Klassedannelsen

 Kendskab som afsæt for 

barnets etablering af nye 

relationer

 Børnehavernes gruppering

af børnene til skolens

klassedannelse

 Samarbejdet mellem

dagtilbud, skole og

forældre frem til

skolestarten



Hvorfor fokus på 
sproget inden 
skolestart?

 Synge/rime - træner hukommelsen.

 Dialogisk oplæsning - udvider 
ordforrådet

 Henlede opmærksomhed på bogstaver, 
tal og ordbilleder – giver genkendelighed

 Tegne – det finmotoriske greb som 
bruges, når vi skriver.

Sprogvurderingstest i september/oktober:

 Rim og remser – læse/staveudvikling

 Overbegreber og lange sætninger, hvor 
barnet får mere end én information

 Bogstavkendskab

 Forlyde





Fællesskab
Tæt samarbejde



AKT
Sparring/vejl. Forløb

Læsevej-

ledere
læsehesten Sparring/vejl. Støtte

Støtte

Matematik-

vejledere
Regnormen Sparring/vejl. Støtte

Miniklasser Pitten

SFO

Pusterummet

Kompasset
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Elsted SFO
Danmarks bedste SFO





Morgen SFO



Ugeplan













Baser



Pileengen og Hamborg



Udeliv



Skolegård og Hallen



Traditioner i SFO



Kreativ værksted



Traditioner



Traditioner 



Rekorddag



Rollespil
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Starten i 

SFO

 Hvad er en pædagog?

 Start 1. august 

 Pædagogik 

 Barnets rejse fra 

uselvstændig til 

selvstændig

 Hvem er jeg?

 Mulighed for at afprøve 

mange sider af sig selv



Usynlige grænser.



Program:

19.00 Velkommen til Elsted Skole

De vigtige voksne i børnenes liv v. skoleleder Birgitte Agersnap

19.15 Overgang fra børnehave til skole 

Sådan forberedes jeres børn v. indskolingsleder Mette Purup

Klassedannelsen 

Inkluderende fællesskaber

19.30 Hverdagen i 0. klasse på Elsted Skole, undervisning og SFO

v. børnehaveklasseleder Lotte Kornum og pædagog Rita Nielsen

19.50 Elsted Skoles SFO v. fritidspædagogisk leder Jens Holtet
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Folder!


