


KÆRE FORÆLDRE 

I år er jeres barn et førskolebarn. Det er stort at skulle starte i skole, både for 

børn og forældre.  

For at skabe en tryg skolestart på Fælleshåbsskolen har vi i Blæksprutten, Oasen, 

Vildanden og på Fælleshåbsskolen et tilbagevendende førskolesamarbejde, som 

skaber gode forudsætninger for at bygge bro mellem de to verdener - dagtilbud 

og skole.  

Hermed skabes rammerne for, at børnene får mulighed for at lære nye klasse-

kammerater at kende gennem foråret, hvor vi mødes på tværs først i området 

omkring Fælleshåbsskolen/Brejning, hvorefter vi mødes på skolen, således vi og-

så lærer skolens omgivelser, og voksne på skolen og SFO’en at kende.  

På skolen får vi rundvisning, leger, spiller spil og synger sange. De voksne fra 

Fælleshåbsskolen, som vi skal have efter ferien, vil på skift deltage på vores be-

søgsdage, så vi alle får set hinanden. 

Besøgsdagene på skolen har hver uge samme program, da genkendelighed er vig-

tigt for børnenes tryghed.  

Kl. ca. 9-10:00 leg i klasserum samt ca. 15 min.  

arbejde med børnenes egen lille mappe. 

Kl. 10-10:20 frikvarter med skolens elever. 

Kl. 10:20-11:30 Leg og frokost inden vi tager til egen institution. 

 

 

 



Førskoledagene ligger hver onsdag, hvor vi mødes i tidsrummet 9:00-12:00. I 

jeres egen institution vil I blive informeret om, hvornår børnene skal møde 

ind. 

De første 3 onsdage mødes kun førskolebørnene i f.eks. Brejning Havn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit barn skal medbringe rygsæk med skiftetøj og fyldt drikkedunk. Husk tøj 

der passer til aktiviteterne og vejrudsigten. 

Vi glæder os til vores førskolesamarbejde og håber, at I vil støtte op gennem 

samtaler med jeres børn omkring deres oplevelser, skolen og deres nye kam-

merater. 

Hilsner fra Blæksprutten, Oasen,  
Vildanden og Fælleshåbsskolen 

 

Datoer i 2022: 

Onsdag d. 6. april  

Onsdag d. 20. april  

Onsdag d. 27. april  

Onsdag d. 4. maj  

Onsdag d. 11. maj  

 

 

Onsdag d. 18. maj  

Onsdag d. 25. maj  

Onsdag d. 1. juni  

Onsdag d. 8. juni  

Onsdag d. 15. juni  

Onsdag d. 22. juni  



I vores pædagogiske praksis og i samarbejde med jer forældre omkring førskole-

børnene har vi fokus  Vejle kommunes otte kompetenceområder:  

 1. Relationer. Barnets evne til at skabe og fastholde relationer til både børn 

og voksne samt indgå i og være medskaber af  lege. 

 2. Robusthed og mod. Barnets evne til at møde og håndtere nye udfordrin-

ger. 

 3. Sociale spilleregler. Barnets evne til at forstå og anerkende sociale spille-

regler, herunder f.eks. at hjælpe, give plads til andre og håndtere konflikter. 

 4. Forandringsparathed. Barnets evne til at aflæse kontekster og vide, hvad 

der forventes i forskellige kontekster; at der f.eks. forventes forskellige ting af  

en, når man er i en dansktime, en idrætstime eller i SFO´ens forskellige aktivite-

ter. 

 5. Selvkontrol og fokus. Barnets evne til at tilsidesætte egne behov, arbejds-

hukommelse og holde fokus på en opgave. 

 6. Udtrykke følelser. Barnets evne til at udtrykke følelser og evt. behov for 

hjælp, herunder deltage i samtaler om afsavn, ønsker og forventninger i forbin-

delse med overgangen. 

 7. Sprog. Barnets evne til at kommunikere med sine omgivelser, herunder ev-

ne til at aflæse og bruge kropssprog samt interesse for tegn og symboler. 

 8. Selvhjulpenhed.  

Barnets evne til at mestre konkrete alderssvarende færdigheder f.eks. gå på toi-

lettet selv, tage sit tøj af  og på, holde orden i sine ting m.v. 

 

 



 

 

Som forældre har I en stor indflydelse på at  

gøre jeres barn skoleparat, det er et samarbejde,  

hvor vi sammen støtter op om barnets udvikling.  

Helt konkret har vi følgende forslag til,  

hvad I kan gøre ☺  

• Støtte jeres barn i at høre, forstå og efterleve kollektive beskeder. 

• Lære jeres barn at holde styr på egne ting, også på rummet i børne-

haven. 

• Lære jeres barn at klæde sig af  og på. 

• Lære jeres barn at tørre sig selv og vaske fingre efter toiletbesøg - 

generel hygiejne. 

• Lade jeres barn hjælpe til i hjemmet. 

• Lave legeaftaler for jeres barn med flere forskellige. 

• Spille spil med regler med jeres barn, så  jeres barn får erfaringer 

med både at tabe og vinde. 

• Lære jeres barn grundlæggende oplysninger om sig selv - navn, 

adresse, alder, fødselsdag & familie 

• Tale om jeres/forældres arbejde. 

• Læse højt for jeres barn, og tale om det I læser. 

• Synge med jeres barn, fortælle rim og remser. 

• Tale om årstider og naturen, ugedage, måned, årstal og klokken. 

• Lære jeres barn om former farver og begreber. 

• Give jeres barn mulighed for at være kreativ og at øve fin motorik-

ken (lad blyanter, saks mm. være tilgængeligt). 

• Lade jeres barn udfordre sig selv grovmotorisk—også selvom det 

ser lidt farligt ud ☺ (cykle, klatre i træer og løbe meget meget hur-

tigt…). 

• Lære jeres barn at begå sig i trafikken. 



 

 

Læs mere om den gode  

overgang fra børnehave til skole  

På: www.vejle.dk/overgange 


