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Førskolen starter i 
april måned
 

En god skolestart er af vital betydning for de 
efterfølgende skoleår. For at give de nye børn 
et rigtig godt fundament starter de skoleåret 
allerede i april måned, hvor de begynder  
i Førskolen og i Niko-Legen, skolens SFO. 
Førskolen er startskuddet, og her lægges de 
første og vigtige grundsten for en tryg
skolegang.  
Vi ved, at børnene møder forventningsfulde, 
og at de møder med forskellige forudsætninger. 
Skolen ser det som en vigtig opgave at udvikle 
børnenes individuelle egenskaber og 
respektere hinanden.

I månederne fra april frem til 
sommerferien lærer de nye 
klassekammerater hinanden 
at kende, og de bliver for-
trolige med de nye omgiv-
elser.
I denne periode afhold-
es forældremøde med 
bl.a. valg af klasse- og 
forældreråds-repræsen-
tanter og ”Forældre-
backup-arrangement”, 
skole-hjemsamtaler, 
forårsfest og førskoleafslut-
ningsfest.

 
Dagligdagen 

Skoledagen begynder kl. 8.10  
og slutter kl. 13.  
En dag i Førskolen vil være delt op med forskellige 
emner indenfor dansk og matematik, opgaver, 
lege, sang, musik, idræt. 
Morgensang og pauser/frikvarterer holdes sam-
men med skolens øvrige elever, så de nye børn får 
en begyndende erfaring med skolens almindelige 
rytme.

Kommunikation

Som nye forældre bliver I koblet til sko-
lens intrasystem, ForældreIntra. Her vil I 
hver uge modtage ugeinfo med relevante 
oplysninger om barnets skolegang.  
Derudover modtager I hver måned et  
nyhedsbrev fra Niko•Legen samt et mån 
edsbrev fra Skolen.

Videre til 
0. klasse 

Efter som-
merferien 
starter 
børnene fra 
Førskolen
i 0. klasse. 
Den daglige 
skoletid er kl. 

8.10 til 13.00.
Undervisningen 

er god kombi-
nation af leg og 

læring,
og der er fokus på 

følgende:

•  Bevægelse hver dag 
• Engelsk – ”lege-engelsk”

• I-pad   
• Idræt
•  Musik
• Dansk og sproglig opmærksomhed
• Matematik
• Tæt skole og hjem samarbejde
•  Den sociale dimension
• Trafiktræning
• Tilbud om motorisk træning 

Motorik træning  

Børn med motoriske  
udfordringer kan have svært 
ved at få optimalt udbytte af 
undervisning.  
Det forsøger vi at afhjælpe 
ved at tilbyde motorisk 
træning. Børnene i førskole-
gruppen får besøg af skolens 

motoriklærer, og elever med 
behov for det tilbydes  

efterfølgende plads på skolens 
motorikhold. 

Vi afholder information-
smøde og to forældre/børn 

arrangementer op til skolestart, 
og børn, forældre, pædagoger  
og lærere samles til en festlig 
første skoledag.

 


