
Skolestart august 2021



Dagsorden infomøde den 3. marts 2021

 Velkomst – og præsentation 

 Kort information om
 Skovbyskolen i tal

 Skovbyskolens vision 

 Struktur og hverdag i indskolingen og SFO

 Fællesskabets betydning 

 Sproglig udvikling

 Spørgsmål via chatten



Skovbyskolen
 805 elever, 120 medarbejdere – budget på 66,5 mio. kr.

 75 lærere

 34 pædagoger

 2 sekretærer og 4 teknisk servicemedarbejdere

 5 x ledelse

 Høj elevtrivsel

 Skovbyskolens elever har de seneste år haft en elevtrivsel i top  
Skanderborg Kommune samt nationalt

 Positiv undervisningseffekt

 Vi har gennem en årrække præsteret som forventet eller bedre ved 
skolens afgangsprøver

 Høj medarbejdertrivsel

 Høj medarbejdertrivsel med deraf følgende meget lave sygefravær

 Søgning fra andre skoledistrikter



Vi driver skole under visse vilkår

Frit 

skolevalg 75
=

Årgangen er lukket 
for ikke-distriktselever

Pr. årgang

Frit skolevalg



Skovbyskolens vision
 VI ønsker at være det naturlige valg for alle børn i 

skoledistriktet

 Alle børn på Skovbyskolen skal føle, at de udvikler sig 
fagligt, personligt og socialt

 Alle børn og voksne på Skovbyskolen skal vide, at de er 
vigtige for fællesskabet

 Alle børn og voksne skal tage ansvar og være aktiv 
medskabende af deres skoleliv



Vi er alle ambassadører
Vores skole – en fælles fortælling

VI ER SKOLEN
ELEVER – FORÆLDRE - ANSATTE

Skovbyskolen



Når de voksne omkring børn og  unge viser hinanden tillid, undgår vi, at de 
kan komme i en loyalitetskonflikt mellem forældre og skole.

Fællesskab - den bærende værdi 

på Skovbyskolen!

Skovbyskolen



Fællesskab - den bærende værdi 

på Skovbyskolen!

Skovbyskolen

Vi forventer, at al kommunikation foregår med en anerkendende, konstruktiv og 
loyal tilgang til vores fælles opgave. Derfor: 

• vil alle forældre blive mødt med en tillidsfuld kommunikation fra 
medarbejderne. 

• forventer vi, at alle medarbejdere på Skovbyskolen bliver mødt med tillid fra 
forældrene i løsningen af den fælles opgave og eventuelle uenigheder.



Skovbyskolen pædagogiske ståsted.



Indskoling .

 Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i teams og har 

stort kendskab til indhold og oplevelser i SFO og skole.

 Helhedssyn på jeres barns trivsel og udvikling og samarbejde 

derom fra 6.30 til 17.00.

 Vi er en indskoling med højt aktivitetsniveau i huset og ude af 

huset, vi cykler, er i skoven, på besøg div steder mm. 

 Ugentlig morgensamling for hele indskolingen, skovdage, 

udedage, fælles aktiviteter mm.

 Vi sørger for bevægelse og variation.



Velkommen til Skovbyskolens indskoling 
Funktionsopdeling med: trygge grupperum, mange tilbud, stor valgfrihed og selvstændig for 
børnene

Typisk hverdag

Dagen kan begynde i SFOen kl. 
6.30 med morgenmad til 7.30

• Indkrydsning

• beskeder/aftaler 

• telefontavler 

• madpakker/frugt

• Vigtige punkter som giver 
børnene ro i løbet af deres 
skole- og SFOdag.

Vi lukker man-torsdag kl. 17.00 
og fredag kl. 16.30



Efter skole – børnene krydses ind i klassen og får informationer om dagens 

aktiviteter, værksteder, ture eller skal ting. 

Vi har udeuger og gruppeaktiviteter med fokus på fællesskab og trivsel



Indskolingen struktur
 Nye børn fordeles og møder ind i fire 0.klasser, der er 

primærrammen for klassen.

Herudover tilknyttes børnene et aldersintegreret hold 

hvor der er gode erfaringer for at være sammen på tværs 

af årgange 

 Alle elever går i skole fra kl. 8.00 – 14.00, fredag 13.45 og 

en ugentlig dag til 12.00

 Lærere og pædagoger varetager undervisningen.
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Det tilstræbes til enhver tid at danne homogene hold 

med hensyn til holdstørrelser, antal piger og drenge, 

faglige og sociale kompetencer. De sociale kompetencer 

og relationer vægtes således højt. 

Dette er ikke det samme som at komme i klasse med sin 

bedste ven eller veninde.

Børn med særlige behov søges fordelt ligeligt



• At sikre at alle børn føler sig succesfulde og trygge i 
overgangen fra børnehave til skole

• At kendskabet til alle nystartende børns 
kompetencer er så gode som muligt 

• At alle vores nystartende børn trives



1. Februar - Forældresamtaler i børnehaven samme 
beskrivelse sendes til skolen

2. Udvalg kigger på nye børn og placerer dem mest 
hensigtsmæssigt med udgangspunkt i 
klassedannelsesprincipperne 

3. April - Makkerbreve til de nye børn med 
klasseplacering 26. april

4. Makkere kommer på besøg i børnehaven i uge 19 
over 3 dage

5. Storebørnsgruppe i børnehaven -Besøg på skolens 
legeplads og i SFO



6. Maj uge 21- Besøg på skolen i de klasser hvor børnene 
skal starte

7. Maj og juni –Bh på besøg på skolens legeplads og i 
SFO -Materialer fra storebørnsgruppen, overleveres 
til skolen – sikre succes v skolestart

8. Forældremøder klassevis på skolen med børn i 
uge 22. 

9. Mundtlig overlevering ved særlige forhold med 
modtagende team, forældre og børnehave 

10. Storebørnsgrupper er på skolen tirs-onsdag i uge 25

11. Besøg af kommende skolestartere med forældre 
indtil 1. august ved øget behov for tryghed mm. 
Overgang fra børnehave til SFO sker 1. august – husk 
indmeldelse i SFO

12. August -skolestart med kendte emner i klassen 



Hvad er vigtigt før opstart i skole og SFO?

 Selvstændighed – lad barnet selv gøre tingene og få ansvar, 
at barnet er renlig og selvhjulpen ift toiletbesøg, tøj og sko

 Fyld barnets sprogkasse op – læs højt, giv tid til snak om 
tingene, vær nysgerrig

 Motorisk stimuleret – bruger sin krop alsidigt – brug cykel 
(uden støttefødder), lav mad, brug sanserne, skovture væk 
fra stierne,  

 Støt barnets snak om, hvad skolen er, og hvad man laver, gå 
over og kig på skolen -vær positiv

 Opmuntre barnet til at være social, invitere venner og især 
bekendte med hjem – have øje for fællesskabet – tal godt 
om alle

Så bliver jeres barns skolestart en rigtig god oplevelse☺



1. Skoledag 9. august 2021
Vi mødes kl. 8.30 ved flagstangen

Børnenes makkere vil være tilstede

Der tages billeder

Børn reagerer forskelligt – der er 
intet rigtigt eller forkert


