Velkommen til Børnehaveklassen på Højboskolen
Kontaktinformationer:
Højboskolen
Toftevej 53
8362 Hørning
Tlf. 87 94 22 88
E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk
Webside: www.hoejboskolen.dk

Moduler/ lektioner: (vi har ingen klokke, der ringer)
1 - 8.00 – 9.30
1. Blok
9.30 – 9.55

Pause

2 - 9.55 – 11.25

2. Blok

11.25 – 12.00

Spisepause

3 - 12.00 – 12.30

UUV Understøttende undervisning

4 - 12.30 – 13.15

Forskelligt for hver klasse

5 - 13.15 – 14.00
6 - 14.00 – 15.00

Kære forældre
Velkommen til HØJBOSKOLEN!
Tiden er nu kommet, hvor jeres børn skal starte i børnehaveklassen, og vi glæder os til et godt samarbejde.
Vores samvær og aktiviteter tager udgangspunkt i Folkeskoleloven, derfor er dagligdagen sammensat af
både leg og undervisning.
Den første tid i børnehaveklassen går hovedsagelig med at lære skolen og hinanden at kende og at gøre
børnene fortrolige med skolens daglige liv.
Senere begynder vi at arbejde med sproglig opmærksomhed og andet fra læreplanen.
Børnene løser opgaver enkeltvis eller i små grupper – i klassen eller på tværs af klasserne.
En lille historie om den første tid…
Flaget er hejst, solen skinner og en flok forventningsfulde småpoder møder første skoledag med skinnende
nye skoletasker på ryggen. Fars og mors hånd klemmes hårdt. Skolebygningerne, de mange elever, der
myldrer ud og ind, skræmmer lidt, men heldigvis kender man da nogle af dem fra vejen og børnehaven – så
det går nok alligevel.
Alle er spændte og lidt beklemte – også forældrene
Et nyt afsnit starter i børnenes liv. De er på vej til at blive store. Man kan have sine bekymringer: Klarer
Peter nu at gå alene til og fra skole? Kan han klare sig blandt andre? Husker han mon at gå på toilettet eller
tage jakken på?
Navne skal læres, der skal snakkes og fortælles, trøstes og opmuntres. Man skal finde ud af, hvor spil,
legetøj og materialer har deres plads – finde ud af, at alt går efter tur, at man må indordne sig lidt, hvis alle
skal have det rart, og at det ikke kun er mig, det hele drejer sig om.
Spørgsmål som disse lyder uafbrudt:
Hvor er saksene? Er det ikke snart frikvarter? Jeg skal tisse – må jeg gå på toilettet? Se hvad jeg kan – er jeg
ikke dygtig? Jeg er sulten – skal vi ikke snart spise? Han driller hele tiden, jeg må ikke være med, du skal
hjælpe mig, nu gider jeg altså ikke mere, må jeg ikke godt holde?
Ofte oplever vi, at det er sværere for forældre at ”starte i skole”, end det er for børnene. Det kan være
svært at give slip og erkende, at mit barn er ved at blive stort.
Så øvelsen som forældre er:
- at give slip på jeres børn
- at tro på at jeres barn selv kan
- at give jeres barn lov til at vise, at det kan leve op til de nye krav
- at være nysgerrige sammen med jeres barn over for den nye verden
Forventninger til forældre
Vi forventer, at I hen over sommeren er med til at gøre jeres barn selvhjulpent med:
- skrive sit eget navn
- at tage tøj af og på
- at kende eget tøj, skoletaske og madkasse
- bære tasken og sætte madkassen i køleskabet selv
- at besøge toilettet
Jo mere barnet kan klare selv af basale færdigheder, jo mere får det ud af undervisning og leg i de nye
omgivelser.

Hvad er børnehaveklassen for noget?
Børnehaveklassen er en god start på et skoleforløb, og er ”det at lære at gå i skole”. I børnehaveklassen er
der mødepligt, og møder hver dag fra kl. 8.00-14.00.
Børnene bliver vænnet til en klassesituation. De får stillet små opgaver, må lære at forstå en kollektiv
besked og at kunne koncentrere sig om det, de laver. Vores undervisningsforløb er tilrettelagt med
udgangspunkt i udvalgte temaer.
Dagen i børnehaveklassen indeholder:
Vi starter altid dagen med morgensamling, hvor dagen gennemgås. Der arbejdes i dansk bøger og
matematik bøger. Der er dannelsesfag, idræt, biblioteksbesøg og understøttende undervisning (UUV) på
skemaet.
Vi spiser hver dag kl. 11.00, og dem der har bestilt mælk, får mælken fra boden.
Vi har hentelærerordning – dvs. den lærer, der skal være klasselærer i 1. klasse, er med i børnehaveklassen
i et par timer ugentlig.
Til hver klasse er tilknyttet en pædagog fra SFO, kaldet klassepædagogen. Pædagogen følger barnet fra
starten af børnehaveklassen til og med 3. klasse. Pædagogen er med i undervisningen i gennemsnitlig 7
lektioner om ugen og har ofte klassen til UUV.
Første skridt mod skolen – en besøgsuge
Besøgsugen går ud på, at børnehaverne kommer på besøg på Højboskolen en uger i maj måned med de
børn der skal starte i skole på Højboskolen. De er sammen med jeres pædagoger fra børnehaven, og
skolens SFO pædagoger.
Vi laver en række aktiviteter for at børnene lærer hinanden at kende på tværs af de 5-6 børnehaver vi
modtager børn fra. Derudover er én af dagene en ”rigtig skoledag”, hvor det er én af
børnehaveklasselederne der underviser.
Klassedannelse
Klassedannelse tager udgangspunkt i den viden, vi får overleveret fra børnehaverne og de observationer
SFO og børnehaveklasselederne gør i besøgsugen. Klasselister kommer på intra sidst i juni.
Det er vigtigt for os, at understrege at et barn kan skifte fra en klasse til en anden, selv efter skolestart, hvis
dette er mest hensigtsmæssigt for barnets trivsel.
Vores erfaring siger os, at mange børns relationer meget hurtigt ændres efter, de starter i skole. Udbuddet
af kammerater bliver større, børnene bliver ældre og får nye interesser.
Er der en læreplan for børnehaveklassen?
Der findes en læreplan for, hvad der skal foregå i Børnehaveklassen. Interesserede kan finde den på
webadressen:
http://faellesmaal.uvm.dk/fag/Boernehaveklasse/vejledning.html
Folkeskoleloven om børnehaveklassen
. Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det
tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. 2.
I et vist omfang skal barnet:
- Kunne modtage kollektiv besked
- Kunne koncentrere sig i længere tid af gangen
- Kunne koordinere sin krop
- Kunne udtrykke sig sprogligt
- Kende diverse grundlæggende begreber
- Kunne fungere i en gruppe/klasse
- Kunne fungere i grupper på tværs af klasser

Trivselsråd
Det bedste børn kan have med i skole er forældrenes interesse. Forældrenes opbakning betyder meget for
en god skolestart og smitter i høj grad af på børnene.
Vi lægger derfor op til et åbent samarbejde i børnehaveklassen og indbyder til forældremøder, sociale
arrangementer, forældresamtaler og vi skriver ugebreve på intra, hvor vi orienterer om det, vi laver og det,
der skal ske.
Forældre er meget velkomne til at besøge os i klassen og til at deltage i de forskellige aktiviteter, og hvis I
ønsker dette skal vi have besked i forvejen.
Praktiske oplysninger
 Mad- og drikkevarer skal medbringes hjemmefra. Mælkebestilling sker hvert halve år dvs. lige før
sommerferien for perioden 1. august til 31. december og igen lige før jul for perioden 1. januar til 1.
juli. Dette bestilles på www.skolemælk.dk.
 Skolen har en mælkebod, der kan benyttes af børnene senere på skoleåret, efter aftale med den
enkelte børnehaveklasseleder.
 Der kan lånes bøger med hjem ca. en gang om ugen.
 Der er idræt for klassen 1 gang om ugen – HUSK GYMNASTIKTØJ.
 Skoletandlæge: Første gang kan forældre være med, øvrige gange bliver børnene kaldt over i
skoletiden. De må gerne følges med en kammerat.
 Sundhedsplejerske: Børnene skal til sundhedsplejerske en gang mens de går i børnehaveklasse.
Forældrene er med, og der skal afsættes ca. ½ time.
 Sygdom: Hvis eleven er syg, skal det skrives besked på intra til læreren. Hvis de er syge i længere
tid, gives besked til kontoret eller til læreren.
 Fødselsdage: Vi deler kun fødselsdagskort ud i klassen, hvis hele klassen eller alle drenge/piger skal
med. Der må gerne medbringes lidt til uddeling i klassen på selve dagen.
 Mappe i taske: Heri lægges alle informationer fra skolen – HUSK AT TJEKKE.

Vi glæder os til at lære jer og jeres børn at kende.

