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Velkommen til Elsted Skole
Vi glæder os til at se dig og dine forældre til skolestart mandag den 08. august 2022.
Inden længe skal du besøge skolen med din børnehave. Hvis du kommer fra en børnehave uden for Elsted-Lystrup Dagtilbud, må du gerne komme sammen med en af
dine forældre eller en pædagog fra din børnehave. På kend din skoledag skal vi øve
Elsted skolesangen og lave noget sjovt med de andre, du skal gå i klasse med. Vi møder dig ved Hanen foran skolen. Der er
Kend din skoledag onsdag den 18. maj kl. 09.00-11.30
Næste gang vi ses, er til
Grillaften onsdag den 1. juni kl. 16.30 – 19.00
Den aften må du gerne tage dine forældre og evt. mindre søskende med.
Program for aftenen:
o Når I ankommer i skolegården, finder du og dine forældre dit klassetræ og vi
byder velkommen
o Derefter er der et kort forældremøde i hver klasse, mens nogle af de voksne
fra skolen og SFO’en passer på dig, mens du leger med dine nye klassekammerater i skolegården.
Efter mødet sørger dine forældre for klassevis at opstille borde og stole ved
klassetræerne.
o Grillen er klar
Din familie medbringer noget enkelt mad til grill, tilbehør og service - skolen
sørger for drikkevarer og flutes.
o Mod slutningen hjælper vi hinanden med at rydde op og siger tak for i dag og
på gensyn.
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Første skoledag er mandag den 08. august 2022
Program for dagen:
o 09.00 - 09.15: Ankomst – vi mødes ved Hanen og herfra går du med dine forældre op i skolegården, hvor du vil blive vist ind til din nye garderobe. Herefter går I
til den store gymnastiksal, hvor I øver Elsted skolesangen, som du jo allerede kender.
o 09.30 - 09.45: Fælles samling for hele skolen – 0. klasserne bydes velkommen.
o 09.45 – 11.45: Du går med din børnehaveklasseleder og klassepædagog ned til
dit klasselokale.
o 09.45 - 11.45: Dine forældre er imens i salene, hvor der vil blive serveret en kop
kaffe/te og brød og givet en masse informationer om det at gå på Elsted skole.
Der vil også blive tid til at dine forældre kan snakke med andre forældre i klassen.
o Kl. 11.45: Farvel - og på gensyn i morgen

Det er en god ide at starte i SFO allerede den 1. august, så du kan lære din skole
endnu bedre at kende og nogle af alle de nye børn og voksne, inden det bliver
1. skoledag. Din klassepædagog vil være der i den uge og du må lege hele tiden.
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