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Dagsorden 

1. Velkomst og sang

2. Orientering om årgangen – bl.a. antal elever, drenge/piger

3. Principper for klassedannelse, proces og samarbejde børnehave og 
skole

4. Forventningsafklaring

a.Børnene, individuelt og fællesskabet

b.Forældrerollen, samarbejde om fællesskabet og eget barn

5. Om hverdagen i 0.klasse

6. Afrunding



Klar Parat Start - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=n43TdqWkl34


0.årgang 2022-23

38 elever 
21 piger 17 drenge

2 klasser 0a & 0b
Bhkl.ledere Ann Hovesen & Anja Nyby Hendriksen

Skolestart mandag 8. august

Efterårsferie uge 42 (15.- 23. oktober 2022)

Juleferie fra og med 22.december til og med 3. januar

Vinterferie uge 7 (11.- 19. februar 2023)
Påskeferie 1.- 10. april 2023

Sommerferie fra og med 24. juni til og med 9. august 2023



Principper for klassedannelse

Mål
At organisere eleverne i klasser, der danner grundlag for bedst mulig faglig og social 
læring i hele skoleforløbet

Ved klassedannelsen tilstræbes følgende: 
• Hele skoledistriktet er repræsenteret i alle klasser 
• Ligelig fordeling af drenge og piger 
• Hensyntagen til faglige og adfærdsmæssige forhold 
• Hensigtsmæssig fordeling af to-sprogede
• Hensyntagen til børnenes indbyrdes relationer 

Klassedannelse er skolens og skoleledelsens ansvar



Og hvordan gør vi det?

”Personalet i institutionen og på 
skolen samarbejder om 
overgangen fra børnehave til 
skole. 
På baggrund af dette samarbejde 
sammensætter skolen klasserne”

Skole, SFO og daginstitution 
mødes om overlevering. I nogle 
tilfælde vil vi mødes med forældre 
og evt. eksterne 
samarbejdspartnere

”Klasserne bekendtgøres medio 
juni måned forud for skolestart i 
august”

Forud for ”festlig indskrivning” vil I 
via Aula være informeret skriftligt 
om hvilken klasse, jeres barn skal 
gå i



Frem mod sommerferien…

Maj måned: Pædagoger fra Krudthuset (Malene, Gitte og Katrine) 
besøger børnehaven (6., 17., 20. og 24, maj)

Børnehaven besøger Krudthuset en gang om ugen i uge 16 til uge 20 
(april-maj)

Tirsdag 24. maj kl. 17 Informationsmøde SFO

Onsdag 1. juni Start i SFO

Børnehaveklasselederne besøger børnehaven/SFO løbende i hele 
perioden. Datoer ikke fastsat

Overleveringsmøder skole, SFO og børnehave (forskellige typer)

Onsdag 22. juni kl. 17  Festlig indskrivning forældre OG børn



Klar – parat ……..

Et barn skal både være 

robust,

vedholdende,

lære at sige til og fra, 

stå stærkt i sig selv, 

begå sig, 

balancere sine følelser, 

kende sit værd 

og have tillid til sig selv og andre



Sådan er virkeligheden jo 
ikke altid….



Det vigtigste for børnene:

At få venner og nogen at lege med er det tema, 
der fylder mest i børnenes tanker. 
Børnehavebørnene er spændte på det, og 0.kl. og 
3.kl. husker det som meget vigtigt
(Egmontrapporten 2019)



At lege med andre kræver at kunne

• følge fælles spilleregler

•være fleksibel og lytte

•opgive kontrol og selv kunne tage kontrol

•vente og give plads til andre

•tage hensyn og dele

•koncentrere sig og følge en fælles plan



Alle skal være en del af fællesskabet

Hvordan er børn i dag?

• De er talende

• De er aktive

• De kan samarbejde

• De er selvstændige

• De er kreative

• De er gode til at få ideer

• De har tidssvarende 
kompetencer

Men ikke alle børn er sådan – nogle er

• Usikre

• Ensomme

• Socialt dårligt tilpassede

• Urolige og rastløse

• Udenfor fællesskabet



Fra forskningen ved vi, at

Konflikter løses bedst i de klasser, som har et godt 
forældresamarbejde

Trivslen er bedst i de klasser, hvor der er et godt 
forældresamarbejde



Et par citater

Peter Bastian:

I min barndom sagde min far, når vi faldt: ”Op at stå, store 
dreng, opfør dig som et mandfolk!”, mens min mor pudsede 
næsen og trøstede.
Det lyder som århundredets størst kliche – og jeg siger ikke, at 
kvinder kun trøster og mænd kun udvikler, men det er 
tvingende nødvendigt, at begge værdier er tilstede i børns 
opvækst



Svend Brinkmann

Et fællesskab udvikles sjældent ved at fokusere på 
individer – det er snarere omvendt: 
Fællesskabet er rammen for individets dannelse 
og udvikling



Forventninger 

Deltager i møder og arrangementer

Holder jer orienteret på Aula

Tager del i fællesskabet omkring klassen/årgangen

Bakker op om de spilleregler, der er i skolens fællesskab og på skolen

Orienterer skolen om vigtige ting, der har betydning i jeres barns 
hverdag



HUSK

Altid at tale positivt om de andre børn – og generelt om skole, SFO og 
klassen.

Vær nysgerrig og spørgende, når jeres børn fortæller om kammerater 
eller ting, der er sket

Er der noget, I undrer jer over, så tag endelig kontakt til os – eller 
hinanden.



Vi vil

• Arbejde for en tryg overgang fra børnehave til skole – balanceret 
mellem det kendte og noget nyt

• Møde børnene anerkendende og give mulighed for at danne gode 
relationer til voksne og børn

• Understøtte trivsel såvel i fællesskabet som for den enkelte

• Orientere om hverdagen – både om indhold, det faglige og det sociale

• Tage kontakt, hvis vi er bekymrede for et barn 










