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Velkommen til Engdalskolen
Et højdepunkt for mig i skoleåret er, når vi i november måned har tradition for at møde forældrene til de
kommende børnehaveklasseelever for første gang. For at fortælle om skolen og ikke mindst til, at I forældre
møder børnehaveklasselederne i deres lokaler - så I kan få et indtryk af den skolehverdag, der venter jeres
børn fra august.
Coronasituationen i Aarhus betyder desværre, at vi må tænke anderledes i år. I disse uger har vi blandt andet
bedt de nuværende elevers forældre om ikke at komme på skolen. Derfor kan vi heller ikke invitere jer, som
kommende forældre, ind på skolen lige nu.
I stedet har vi omarbejdet den information om skolestart, samarbejdet mellem skole og hjem, skoleparathed
og indblik i hverdagen på Engdalskolen som vi plejer at formidle på mødet, til denne folder.
Den er primært tænkt til jer forældre, men måske kan nogle af billederne og opslagene bruges til en snak
med jeres barn om det kommende skoleliv.
Vi er helt på det rene med, at denne folder ikke kan gøre det ud for det personlige møde med os på skolen,
men håber, det kan bruges. Udover informationen her er vi ved at optage en lille film, som vi håber, I vil se
sammen med jeres barn, der viser lidt om hverdagen i børnehaveklassen og i SFO. Link følger.
Vi håber, vi senest kan møde børnene og jer til ”aftenskole” den 8. juni
I er naturligvis meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål eller andet.

Vi glæder os til 10 års
Forpligtende samarbejde

Rigtig god læselyst
Skoleleder

Forældrene er
den usynlige
klassekammerat
(Jens Andersen
psykolog)

Løse de problemer
vi ikke har opdaget
og svare på de
spørgsmål, vi
endnu ikke har
stillet?

En del af et
vigtigt og
mangfoldigt
fællesskab

Lærerne og
pædagogerne –
teamsamarbejde
med fokus på
hele barnets dag

Både uddannelse og dannelse
På Engdalskolen ønsker vi, at eleverne både bliver til
noget og bliver til nogen.
Engdalskolens vision er at vore elever kan
kendes på at være:
Skolens værdigrundlag er derfor:
Sociale og stærke i fællesskabet
Engdalskolen – alle tiders folkeskole!
Fagligt dygtige
Vi er en anerkendende skole, der udvikler livsmod
og livsduelighed indenfor fællesskabets rammer
Har karakterstyrke og er robuste
Har dannelse og kultur med sig

Samarbejde mellem skole og hjem
Skolens bestyrelse har i ”Engdalskolens grundlag for samarbejde mellem skole og hjem” beskrevet, hvordan vi som skole ønsker at samarbejde tæt og forpligtende om børnenes udvikling
og trivsel.
Samarbejdet er et fælles ansvar for alle forældre og medarbejdere på skolen.
Læs mere på:
https://engdalskolen.aarhus.dk/media/24484/engdalskolens-samarbejdsgrundlag-18-19.pdf

Klar til at komme i skole?
Hvad skal barnet kunne, for at være klar til at starte
i skole? Er et af de spørgsmål vi ofte møder. Første
gode råd er altid at snakke med børnehaven. De
kender jeres barn og ved, hvad der kræves i skolen.
Er I fortsat i tvivl, så kontakt skolen.
På de næste sider, har vi indsat nogle typiske situationer fra en dag i børnehaveklassen, som vi håber
kan give et indtryk af, hvad børnene vil
møde i hverdagen.
Holde på
en blyant
og bruge
en saks

Fordybelse

Interesse i
opgaven
Koncentration

Lytte
Kollektive
beskeder

Har lyst til
fællesskabet

Godt at kunne før skolestart:

Skoledagens længde?

Hvis barnet kan sige: tak, pyt og undskyld er vi rigtig
godt i gang.

Engdalskolens bestyrelse, har besluttet at bruge mulighederne i folkeskolelovens §16b og d – hvilket betyder at
noget af den understøttende undervisning konverteres til
lektioner med to voksne i klassen.

Det kan være godt at være opmærksom på, om barnet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er selvhjulpen
Kan overskue en hverdag med skift
Er parat til at møde nye udfordringer
Kan modtage ollektive beskeder
Kan overskue forandringer
Kan klare (lidt) modgang og udfordringer
Kan tilsidesætte egne behov
Kan indgå i et fællesskab
Kan tage initiativer

Hvad kan vi selv gøre frem til skolestart i august?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejde på at selvstændiggøre barnet
Give omsorg, men undgå servicering
Gode rytmer i hverdagen – søvn, kost, toiletvaner,
etc.
Lære dit barn at være selvhjulpen med af- og påklædning
Lære dit barn at holde rigtigt på en blyant og en
saks
Lære barnet både at sige tak, undskyld og pyt
Lære dit barn at tænke os – og ikke kun mig!
Læse højt for dit barn!
Give barnet medansvar og små praktiske opgaver i
hverdagen
At kunne gøre noget selv giver barnet mere selvtillid og lyst til udfordringer

(Et halvt år er lang tid til at lære endnu mere, når man
kun er seks år)

For børnehaveklasserne betyder det at skoleugen er forkortet med fem lektioner.
Evalueringen er entydigt positiv!

Jeg kan
altså godt
selv
mor!!!!

Skoleudsættelse?
I udgangspunktet starter alle børn i skole det år, de fylder 6.
I særlige tilfælde kan skolestarten udsættes begrundet med
umodenhed (forudsat, at der udarbejdes en handleplan og
at barnet er indmeldt i børnehave).
Er du i tvivl om skoleudsættelse
- så tal med børnehaven

ENGDAL SFO
”Det bliver en god dag”

Barnets fællesskaber
Hvor børnene både ….
får den hjælp, de har
brug for og
får hjælp til selv at
finde de løsninger, de
har brug for

Hvor barnet både
lærer….

SMÅ BUMP
Mindre Konflikter
Flere sider og
sandheder
Du kan selv…

Vi lægger vægt på:

Vores mål er at forældrene
henter glade børn og at vi
skaber et tilbud, dit barn
ikke vil undvære

Leg
Fantasi
Opdagelse
Nysgerrighed

Vi tager godt imod hver dag:
MorgenSFO 0630-0800
Pædagog-deltagelse i skolehjem samtaler
Forældremøder

Vi arbejder med
”ugeplaner” så
børnene ved hvad de
kan glæde sig til af
aktiviteter i SFO

Fakta om SFO
SFO åben i alle uger året
rundt
MorgenSFO hver dag
0.-3. klasse: 1826 kr. pr. 1.
jan. 2020
SFO start 1. august 2021
Undervisning starter 9.
august 2021
Vi anbefaler at børnen
starter i SFO ugen før
undervisningen starter op

Hvad sker der frem til
skolestart 2021?
6. januar - sidste frist for skoleindskrivning
Tilflytter kan skoleindskrive via distriktskolen
Børnehaveklasse lederne besøger børnehaver
April/maj - skolen udarbejder klasserne
Forår - børnehaverne besøger skolen
8. juni - ”aftenskole” for børn og forældre
1. august - SFO åbner
9. august - første skoledag kl. 900
Læs mere om skoleindskrivning på
https://rartatvaere.aarhus.dk/skoleindskrivning/

