2. Tema

Overgang fra børnehave til skole
1. Hvornår er der orienteringsmøde om skolestart?
Der er orienteringsmøde tirsdag den 13. november fra kl. 17-19 i skolens SFO(gå op
langs boldbanen).
2. Hvornår stopper mit barn i børnehave?
Barnet stopper med udgangen af april og begynder i skole/skolefritidsordningen den.
1. maj.
3. Hvordan fungerer tidlig skolestart i maj
Når jeres børn begynder den 1. maj 2019 på Nærum Skole, vil de som udgangspunkt
være en stor gruppe. Når der arbejdes med børnene, vil det foregå i mindre grupper,
hvor børnene kan lære hinanden og de voksne at kende i trygge rammer.
For at skabe mest mulig kontinuitet mellem Førskolegruppen og børnehaveklassen
vil Maj Britt Bærendtsen og Helle Petersen, der frem til d. 1. maj arbejder i
børnehaveklassen, være de primære pædagoger i Førskolegruppen. Maj Britt og
Helle suppleres af medhjælpere.
Børnene får mulighed for at lære skolens fysiske rammer, kultur og medarbejdere i
SFO og børnehaveklasse at kende.
De endelige klasser bliver dannet i slutningen af juni. Grundlaget for delingen er
pædagogernes observationer af børnene og Skolebestyrelsens principper.
Vi arbejder med en tydelig struktur i det daglige med børnene. Det er en struktur, der
tager sit udgangspunkt i den pædagogiske praksis og kultur, børnene møder efter
sommerferien i børnehaveklassen.
Dagens gang:
7.00-9.30: Maj Britt og Helle tager imod børnene på ”Under Uret”. Legepladsen er
åben og der er aktiviteter indendørs.
9.30-10.00: Børnene spiser medbragt ”frugt”, mens medarbejderne introducerer
dagens program og fortæller en historie.
10.15-11.45: Børnene deles i grupper og laver forskellige aktiviteter..
12.00-13.00: Frokost og pause.
13.00-14.00: Vi arbejder og hjælper børnene med at få struktur på deres eftermiddag
ved at lægge planer og lave legeaftaler for SFO-tiden.
14.00-14.30: Vi samler børnene, spiser medbragt eftermiddagsfrugt og taler om,
hvordan dagen er gået.

Faste rutiner:
Mandag og onsdag går vi i skoven og laver ”udeskole” mellem 10.30-14.00 Vi deler
børnene i hold og arbejder med små lette opgaver.
(Ret til ændringer forbeholdes).

4. Hvad gør skolen for at gøre overgangen fra børnehave til skole god?
Vi har et godt og tæt samarbejde med børnehaverne i Nærum. Børnehaverne
besøger i løbet af foråret børnehaveklasserne med de kommende skolebørn, og
der er mulighed for at bruge skolens faciliteter i perioden, så børnene føler sig
trygge ved at komme på skolen.

