Eventyrhulen og Voerladegård Skoles
- førskolegruppe og rullende indskoling
Førskolegruppen – ”Spirerne”
Omkring tidspunktet hvor barnet fylder 5 år taler de voksne i børnehaven sammen omkring
optagelse i Spiregruppen. Når det er ved at være tid til at barnet flytter stuefår I et brev med hjem,
omkring tidspunktet for start på spirestuen, samt lidt info om hvad det vil sige at gå der.
Når barnet er startet i Spiregruppen er det personalet herfra der tager over på forældrekontakten,
også vedr. skoleparathed og skolestart.
Som udgangspunkt er barnet i Spiregruppen ca. 6-9 mdr. før skolestart.
Målet med førskolegruppen ”Spirerne” er, at det enkelte barn bliver skoleparat, dvs. at det
udviklingsmæssigt er klar til at møde de nye udfordringer og at handle hensigtsmæssigt i forhold
til dem, så barnet har en følelse af at mestre. Aktiviteterne i Spiregruppen tager således hensyn til
dels det enkelte barns specifikke udviklingsmæssige behov, samt udvikler børnene i en helhed og
lærer dem at fungere sammen.
Den sidste fredag i hver måned deltager hele Spirergruppen i Ude-dag med Lille Team. Derudover
er der hver mandag og fredag ”spar-spiretid” over middag, her mødes de ældste børnehavebørn
og de yngste skolebørn, og laver fælles aktiviteter eller har legetid. På den måde forsøger vi at
støtte børnene i at bevare venskaber på tværs af grupperne.
Ikke alle børn kan alle ting når de starter i skole, men de skal være udviklingsmæssigt på vej.
Udgangspunktet er at barnet starter i skole i forbindelse med at det fylder 6 år. Vurderingen af det
enkelte barns udviklingsmæssige parathed laves i samarbejde mellem forældrene og
pædagogerne i førskolegruppen. Vurderes det, at barnet har brug for mere tid i børnehaven, laves
en handlingsplan som forældrene og pædagogerne samarbejder om, med henblik på at barnet
opnår de manglende færdigheder.
Skoleudsættelse: Starter barnet ikke i skole senest 1. marts året efter det fylder 6 år, skal der
søges skoleudsættelse. Det sker i samarbejde mellem forældrene, personalet på Spiregruppen og
skolepsykologen. Der afholdes Tværfagligt samarbejdsmøde – TS møde, hvor alle parter deltager
og begrunder ønsket om skoleudsættelsen.

Rullende indskoling.
Der er skolestart med indrulning i Lille Team 4 gange årligt – d.1 september, d. 1 december,
d. 1 marts og d. 1 juni.
Barnet sluses ind i ”Lille Team” som består af alle børnene som går i 0, 1. og 2. klasse. Der arbejdes
med aldersblandet undervisning – i såkaldte Klangrupper, samt årgangsinddelt undervisning i
såkaldte Arkana-grupper.
Når børnene er meldt klar til at starte i skole
De nye børn får tildelt hver en makker, som også sidder ved siden af det nye barn til
fællessamlingen, og har plads ved siden af hinanden i den første tid efter skolestart. Makkeren har
også et særligt ansvar for at hjælpe de nye i frikvartererne.
2 uger før skolestart: Skolestartende børn deltager hver dag i fællessamling kl. 9.50 -10.15
sammen med en pædagog fra børnehaven.
Den sidste uge før: Ovenstående gentages denne uge, men uden pædagog, børnenes makker
henter i børnehaven og bringer barnet tilbage til børnehaven efter morgensamling.

Selve skolestartsdagen
Barnets første skoledag er en vigtig milepæl, og den festligholdes på skolen med morgensang
efterfulgt af flag-allé. Alle børnehavens og skolens børn og personale står med flag og ønsker
barnet velkommen i skolen. Det forventes, at skolestartende børns forældre deltager.
Børnehaveklasselederen og forældrene går med barnet gennem flagalleen ind i Lille Teams lokaler,
og så er barnet startet i skole!

Forældremodtagelse
Infomøde for nye forældre holdes i januar i forbindelse med skoleindskrivning. De forældre der
har børn der skal indskrives får en indkaldelse.
Første skoledag vil der være kaffe på kanden til deltagende forældre, og der holdes et lille
opstartsmøde med deltagelse af skoleleder og børnehaveklasselæreren. Hvor længe forældre

bliver på skolen første skoledag er helt op til den enkelte, men alle skal dog forvente at være på
skolen ca. til kl. 10.
Forældremøder: Alle forældre, som har børn, der skal starte i årets løb inviteres til at deltage. Der
afholdes møder i august og februar.
Fyraftensmøder holdes i forbindelse med afslutning af emner, der laves portefølgemapper og
elevoptræden.

Overdragelse af børnene fra børnehaven til Lille Team & samarbejde
Ca. en uge før hvert skolestartsindrul afholdes møde mellem pædagogerne fra Spirergruppen og
lærerne og pædagogen i Lille Team. Her overdrages informationer om netop de børn som skal til
at starte i skole. På mødet sættes der også navne på de børn der forventes at skulle starte i skole
ved næste indrul.

