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Skolestart
Jeres barn skal begynde i skole den 14. august 2018.

Hvordan foregår det?

På Skovbyskolen er undervisningen i Indskolingen tilrettelagt som alders-

I november måned udsender vi indskrivningsmateriale samt invitation til et

integreret undervisning.

orienterende forældremøde, hvor vi vil fortælle og svare på spørgsmål om

aldersintegreret undervisning.
Hvad er aldersintegreret undervisning?

Når tiden nærmer sig for skolestart - inviterer vi til et forældremøde sammen

I stedet for at starte skolen i en nyoprettet traditionel børnehaveklasse, star-

med SFO’en, hvor der gives en nærmere orientering.

ter vores yngste elever i en gruppe, som i forvejen eksisterer, og som består

Ca. 7 uger inden sommerferien kommer et brev til barnet med besked om

af børn, der har gået i skole i kortere eller længere tid, og som derfor kender

gruppe, indbydelse til besøg m.m.

skolens normer, leveregler og kultur. De nye elever sluses langsomt ind i

Inden skolestarten vil en medarbejder og børn fra børnehaven komme på

skolens verden og lærer at færdes der – både af de voksne og af de andre

besøg på skolen. Medarbejdere fra børnehaven, skolen og SFO’en vil desu-

”erfarne” børn.

den være i kontakt for at sikre, at de nødvendige informationer bliver udveks-

Til hver aldersintegreret gruppe er tilknyttet medarbejdere fra undervisning

let, så skolen kan møde barnet bedst muligt.

og fritid. Pædagogerne tager børnene med i skolefritidsordningen.

Flere spørgsmål?
Vi håber med denne lille folder at afklare de første spørgsmål om, hvordan

Hvorfor aldersintegreret undervisning?

skolestart på Skovbyskolen er.

Vi har valgt disse grupper frem for traditionelle klasser, da vi mener, at vi i

Skulle der være yderligere spørgsmål er I velkomne til at ringe på telefon

aldersintegrerede grupper i langt højere grad kan tilgodese det enkelte barn.

8794 3160 eller komme forbi skolens kontor.

Nogle 6-årige kan læse, nogle 8-årige kan ikke. Nogle 8-årige er meget gla-

I kan desuden læse mere på vores hjemmeside www.skovbyskolen.dk

de for at røre sig, nogle 6-årige vil gerne sidde længe over et matematikstykke.
Vi mener ikke, at alder nødvendigvis er det eneste kriterium for sammensætning af børnegrupper, men vil hellere tage udgangspunkt i det enkelte
barn.

