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Velkommen til skolestart på Dansborgskolen 
 

Skolestart betyder start på SFO og start i børnehaveklasse. 

Skolestart for et børnehaveklassebarn er en ganske særlig begivenhed i familien – og det er 

det i høj grad også for Dansborgskolens elever og medarbejdere. 

  

Vi glæder os til at møde jer og til det samarbejde, vi skal have gennem jeres barns skolegang 

på Dansborgskolen. 

 

Dansborgskolens motto hedder 

 

”Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer” 

 

fordi trivsel og læring går hånd i hånd.  

 

På Dansborgskolen er der fire for os særligt vigtige værdier: 

 

• at den enkelte elev har lyst til at lære – og lære mere 

 

• at den enkelte elev udnytter sit potentiale for at opnå et maksimalt udbytte af 

skolegangen 

 

• at den enkelte elev oplever sig inkluderet – og inkluderer andre i fællesskabet 

 

• at der er et tæt samarbejde om den enkelte elevs skolegang 

 

Dansborgskolen er opdelt i afdelinger. 

 

Indskolingen/SFO 0. – 3. årgang 

Mellemtrinnet 4. – 6. årgang 

Udskolingen 7. – 9. årgang  

 

 

 

 

 

 



I bliver af børnehaveklasseteamet nærmere introduceret til mål og indhold for undervisningen i 

børnehaveklassen.   

Undervisningen omfatter følgende temaer: 

 

• Sprog  

• Matematisk opmærksomhed  

• Naturfaglige fænomener 

• Kreative og musiske udtryksformer 

• Krop og bevægelse  

• Engagement og fællesskab 

 

Se også Ministeriets hjemmeside  

Link til Undervisningsministeriets hjemmeside danmarks læringsportal 

 

For at fremme børnenes alsidige personlige udvikling arbejder vi for at børnene udfordres og 

øver sig i 

• at arbejde alene og i fællesskab 

• at arbejde med forskellige materialer 

• at turde stå frem foran andre 

• at kunne vente og lytte 

• at lave ting med hænderne og kroppen 

• at kunne færdes på skolen – ude og inde 

• at lære skolens normer for at vise hensyn og respekt for andre 

• at arbejde sammen med andre børn fra skolen. 

 

Indskolingen har forskellige traditioner: 

 

• 1.2.og 3.klasssserne synger de nye børnehaveklassebørn ind den første skoledag 

• Indskolingen mødes til morgensang en gang om ugen i den lille idrætssal 

• Der er fællesoplevelser i julemåneden – bl.a. Luciaoptog og juleafslutning med resten af 

skolen 

• Indskolingen har fælles temadage op til fastelavn 

• Indskolingen har fælles idrætsdage i foråret 

• Indskolingen har en særlig fordybelsesuge i afdelingen, hvor alle eleverne i indskolingen 

arbejder i værksteder ud fra et fælles tema.  

• Temaet i skoleåret 2021/2022 er ”Kroppen” 

 

 

Skole-hjem-samarbejde 
 

Gennem hele skoletiden er jeres engagement af stor betydning for jeres barn: 

• at I støtter og styrker jeres barn i at være ihærdig og nysgerrig på at lære 

• at I støtter og involverer jer i aktiviteter, der styrker fællesskabet – bl.a. at holde 

børnefødselsdage og lave aftaler om lege-/trivselsgrupper 

• at I henvender jer til jeres barns pædagoger og lærere, hvis der er noget om barnets 

trivsel eller udbytte af undervisningen I undrer jer over eller har spørgsmål til, så vi kan 

få et godt samarbejde 

• at I deltager i forældremøder, skole-hjem-samtaler og anden relevant 

mødevirksomhed, som skolen indkalder til 

• at I holder jer orienteret på ”AULA” 

 

I kan hjælpe jeres barn med at være parat til den daglige undervisning ved at jeres barn: 

• er veludhvilet og har fået morgenmad 

• møder til tiden 

• medbringer mad/frugt til 10-pausen og frokostpausen 

• medbringer veludstyret penalhus  

http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/børnehaveklassen
http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/børnehaveklassen


• lærer at pakke sine skoleting rigtigt i forhold til dagens program – f.eks. biblioteksbøger 

og idrætstøj 

• har lavet sit hjemmearbejde og er forberedt til timerne 

• er klædt fornuftigt på i forhold til vejret 

 

 

Start på SFO d. 2. maj 
 

Børnenes første møde med skolen er SFOen. Her starter de d.2. maj, hvor de skal være hver 

dag i maj og juni. Når børnene starter på SFO, er der planlagt og tilrettelagt forløb for samtlige 

2 måneder. Denne planlægning vil blive fremlagt for 2 uger af gangen, således at I forældre 

hele tiden har mulighed for at orientere jer. 

 

Børnene er tilknyttet en bestemt gruppe, som på forhånd er fastsat af pædagoger og 

børnehaveklasseledere. Til hver gruppe er der faste pædagoger. 

Disse grupper er ikke de endelige klasser. De besluttes først op til efterårsferien.  

 

I de to måneder er der særlig én ting, der er fokus på, nemlig fællesskabet. Vi arbejder med 

fællesskabets betydning for det enkelte barn, og det enkelte barns betydning for fællesskabet. 

Vi øver barnets lyst til at træde frem i gruppen, ligesom vi øver barnets evne til at træde 

tilbage og give pladsen til andre.  

 

Vi har fokus på, at alle børn kan sige til og fra, og gøre det på en hensigtsmæssig måde. 

Ligeledes har vi stort fokus på evne til samarbejde og demokratiske processer. 

 

For at kunne arbejde optimalt med børnenes kompetencer, tilrettelægger vi dagen på 2 måder. 

Der er voksenstyrede aktiviteter, som alle børn skal deltage i, og det er som regel i de 

fastsatte grupper- og der er de aktiviteter, som børnene vælger i det, som vi kalder deres 

egen tid, og her er det med de børn, de ønsker at lege med. Vi oplever, at det er med 

variationen af de to former, at børnenes kompetencer i samarbejde og relationsdannelse får de 

bedste muligheder for at udvikles og styrkes. 

 

Vi arbejder også meget med selvhjulpenhed, fordi vi ved, at barnets selvværd øges ved at 

kunne mestre verden omkring sig, og hermed også barnets motivation for at lære mere og 

udvikle sig optimalt. Dvs. at vi hele tiden understøtter og opmuntrer barnets initiativer til at 

erhverve sig nye færdigheder. 

 

SFOens erfaringer med børnegrupperne i før-skolestart-perioden fra 2.maj indgår i arbejdet 

med børnehaveklassedannelsen, senere på året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvad skal man bl.a. lære i 0. klasse/ indskolingen, og hvordan kan man hjælpe sit barn til at opnå 
følgende kompetencer:  
 
Finmotoriske Kompetencer: Forældrene kan lade barnet 

 

Kan skrive sit eget navn Bruge blyant og saks 

Kan holde rigtigt på en blyant Skrive bogstaver og tal 

Lave perler  Binde sløjfer og binde dem op igen  

Klippe efter en streg  Bruge computer eller Ipad 

Tegne 

Binde knuder/sløjfer 

Lyne sin jakke   

 

 

Grovmotoriske kompetencer: Forældrene kan:  

 

Kaste og gribe Udnytte alle muligheder for fysiske udfoldelser 

Hinke og stå på et ben Lege med bolde i alle størrelser  

Lave kolbøtter  Lade barnet hjælpe med madlavning 

Gå baglæns  Lade barnet klæde sig af og på 

Tage tøj på og af  

 

 

Sproglige kompetencer  Forældrene kan:  

 

Huske sange, rim og remser Læse historier op for banet og lade barnet 

 genfortælle    

Øve begreber såsom op/ned/højre/venstre Sige rim og remser   

Lytte   Lade barnet fortælle om sin dag og tale med 

barnet om oplevelserne 

Forstå en kollektiv besked Øve længere beskeder med barnet   

 

 

Personlige kompetencer: Forældrene kan:  

  

Nysgerrig 

Kende sin fødselsdag  Være nærværende  

Koncentrere sig Lege med barnet i naturen  

Acceptere krav  Lade barnet hjælpe derhjemme 

Kende sit nærmiljø  Støtte og rose barnet, når barnet magter 

 en Kopgave 

 Lade barnet vide, han/hun er elsket  

 Øve trafiksikkerhed  

 

 

Sociale kompetencer:  Forældrene kan: 

 

Kan gøre sig gældende i en gruppe  Lade barnet sove hos kammerater, have 

soveaftaler hjemme   

Har selvtillid og selvværd Spille spil, så man lærer at vinde og tabe  

Bede om hjælp ved behov for dette  Lade barnet gå til fritidsaktiviteter  

Tør sove alene hos en kammerat  Øve banet i at lave mange legeaftaler med 

både kendte og nye relationer 

Hjælper andre børn og voksne  



Inden skolestart i august 2022 sker der følgende: 

 
• Skolestartsmøde/Åbent hus for kommende børnehaveklasseforældre den 11. november 

2021 kl. 17.00-18.30  

•  

• Indskrivning til børnehaveklasse 2022 sker elektronisk i uge 47 (22.november – 

28.november 2021). I er velkommen til at kontakte os i dagtimerne mellem kl.08.00 og 

kl.14.00 for eventuelle spørgsmål vedrørende indskrivningen. 

 

• Tirsdag d. 1. februar 2022 sender vi brev ud om optagelse på skolen og SFO i jeres E-boks. 

 

• Brobygning fra børnehaverne til skole og SFO. Børnehavernes pædagoger til de store børn 

inviteres til skolestartsmøde. Børnehaverne besøger lejlighedsvis skolen inden skolestart. 

Børnehaverne giver efter aftale med jer forældre informationer om børnene til skolen og 

SFO af hensyn til sammensætningen af klasserne og for at fremme en god skolestart for 

børnene. Børnehaverne besøger de nye børnehaveklasser efter skolestart.   

 

• Forældremøde i SFO torsdag d. 21. april 2022 kl. 17.00-18.30 

 

• SFO start mandag d. 2. maj 2022 

 

• Forældremøde på skolen tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 17.00-18.30   

           Forældremøderne er uden børn  

 

• Første skoledag tirsdag d. 9. august 2022 kl. 9.15-11.30 

 
 

 

 

Velkommen. 
 

 

På Dansborgskolens vegne 

 

Skoleleder Kasper Nyholm og Faglig leder af den samlede Indskoling Nicolai Geslau 

 

 

 

 

 

 


