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Velkommen i indskolingen 

At begynde i skole er en stor omvæltning for de fleste børn. Jeres barn er her en del af en større 

gruppe, hvor der er fælles regler og rutiner, som har til formål, at klassen kan fungere som en god 

tryg base/platform for den læring, der skal igangsættes hos den enkelte. 

 

På Havdrup skole bestræber vi os på, at alle børn skal trives og blive så dygtige, som de hver især 

kan. De bedste betingelser for dette skabes i fællesskab mellem hjemmet og skolen. Vi vil derfor her 

skitsere de forventninger, som skolen har til jer forældre, samt det I kan forvente af skolen. 

 

Venlig hilsen indskolingen på Havdrup skole 

 

  Forventninger … 
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Fra skolens side kan I forvente…                                  

 

 

- at vi arbejder målrettet og seriøst med at skabe gode klasser, hvor der er tydelige 

rammer og arbejdsrutiner, så det enkelte barn trives og føler sig tryg  

 

 

- at det er fagligt kompetente lærere/pædagoger, som I kan have tillid til, der 

varetager jeres barns skoledag og SFO tid 

 

 

- at vi har en positiv tilgang til de udfordringer, det enkelte barn eller gruppen 

måtte have 

 

 

- at vi jævnligt over forældre-intra udsender info om, hvad der sker i klassens 

hverdag 

 

 

- at I vil blive kontaktet, 

 hvis vi oplever, der er udsving i jeres barns opførsel/humør, som vi 

undrer/bekymrer os over 

 hvis vi oplever, at jeres barn har faglige eller sociale udfordringer  

 hvis der opstår enkeltstående situationer, som vi finder, I skal have viden om eller 

være med til at støtte op om på en given måde 

 

  

- at relevante faggrupper inddrages i samarbejdet omkring jeres barn, selvfølgelig 

med jeres samtykke og vidende, hvis der er brug herfor 

 

 

- at vi altid kan kontaktes gennem skolens kontor eller forældre-intra 

 

 

 

 

 

 

  

Forvent altid det bedste 
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Skolens forventninger til forældre…                         
 

 

- at I er deltagende og positive omkring jeres barns skolegang ved at 

 komme til arrangementer på skolen/SFO 

 bakke op omkring læsetræningen   

 holde jer informeret om, hvad der sker i jeres barns hverdag på skole/SFO via 

intra og ved samtaler med jeres barn  

 omtale skolen positivt 

 bakke op omkring klassens rutiner og aftaler  

 deltage til skole/hjem samtalerne 

 sørge for at jeres barn er ajour med skolearbejdet 

 

 

- at I hjælper jeres barn til at blive et selvstændigt og velfungerende skolebarn ved 

at: 

 lære jeres barn, at det ikke altid kan være den bedste, komme først, vinde….. 

 lade jeres barn selv tage ansvar for mindre opgaver, fx ordne penalhus, stille taske 

og madpakke på plads 

 tale med barnet om småkonflikter, så det med tiden selv kan klare mindre 

uoverensstemmelser med kammeraterne 

 jeres barn møder mæt og veludhvilet til tiden 

 lære jeres barn, at der er forskel på ”kan” og ”skal” 

 

 

- at I er med til at styrke det sociale sammenhold i klassen ved at: 

 jeres barn deltager i ”hjem til hvem grupper” 

 I deltager i skole/klassearrangementer 

 jeres barn deltager i fødselsdage  

 jeres barn får skolekammerater på besøg 

 komme til arrangementer på skolen/SFO 
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Praktiske ting ved skolestart: 
 

 Skolen åbner 7.50. Læreren er i klassen og sikrer en god og rolig start på 

skoledagen. Der er teaterring kl.7.58, hvilket betyder, at børnene er klar til 

undervisning. Sig derfor senest farvel ved teaterringet. Kl. 8.00 starter 

undervisningen 

 Der er 2 forældremøder i løbet af skoleåret 

 Vi har 2 skole/hjemsamtaler i løbet af året. Den første er med deltagelse af SFO 

pædagog og klassens lærer, og ligger fra kl. 16.00. Den anden, i slutningen af 

skoleåret, ligger tidligere, og er med klassens lærere 

 Når fødselsdagsinvitationer deles ud i klassen, skal enten alle drenge/piger eller 

hele klassen inviteres 

 Ved barns sygdom/ fravær skrives til skolen via forældreintra: Links, Registrering 

af elevers fravær 

 Hvis I beder jeres barn fri fra skole i 1 uge eller mere, skal det desuden ske via 

skolens kontor 

 Aftaler om mælk arrangeres med leverandørerne 

 Der skal med bringes en lille praktisk 10 frikvarters madpakke, ud over den 

normale frokost madpakke. 10 maden spises ofte ude i frikvarteret, så pak den 

herefter 

 Eget legetøj skal blive i taskerne/ kasserne i skoletiden 

 Børnene skal altid medbringe et klargjort penalhus 

 Gymnastiktøj skal være praktisk og nemt kunne tages på/af af børnene selv 

 Gymnastiksko skal være med gummibund, så børnene kan stå fast. Alternativet er 

bare tæer eller sokker med gummibund. Gummisko og dansesko med læderbund 

kan ikke bruges. Medbring gerne en badehætte til pigerne, så de ikke får vådt hår, 

når de bader. Det er for koldt efterfølgende at holde frikvarter med vådt hår. 

 Vi har en fast ugentlig biblioteksdag. Det er tilladt at have maks. 2 bøger hjemme 

ad gangen 

 

Hvis I har en bekymring omkring jeres barn, fx barnets faglige/sociale udvikling, 

eller hvis der er omvæltninger i familien, skal I altid henvende jer til skolen. I er 

også velkomne til at kontakte os ved spørgsmål omkring skolens praksis. 


