Når dit barn skal starte i 0. klasse
- Datoer og hovedoverskrifter

D. 31. januar 2018
- Deadline for indskrivning til skolen.
Skoleindskrivning foregår mellem d. 15. og 31. januar
- elektronisk via kommunens hjemmeside. Du skal bruge NemID.
Marts / april
- Skole og børnehave laver overdragelsesmøder.
Her får skolen lidt at vide om børnene. Er der tale om børn som skolen skal være særlig
opmærksomme på, aftales der separate møder herom.
April
- Forældre og kommende elever inviteres til informationsmøde på skolen.
Her møder I de voksne, som tager sig af børnene, når de starter.
Der orienteres om SFO, dagligdagen den første tid, forventninger til skole-hjemsamarbejdet og
de praktiske ting, der også er behov for at vide som forældre, forud for opstart.
Denne dag vil I møde:
 SFO-personale
 Skolens ledelse
 Repræsentant for skolens bestyrelse
 Personale fra skolens indskoling
Mens der er orientering til forældrene, underholdes børnene.
Maj
- Eleverne starter som før-skolebørn.
Det forventes, at alle børn er mødt kl. 8.45.
Eleverne introduceres til dét at gå i skole, skolevaner og –kulturer.
Hver formiddag er der læringsperioder, hvor der arbejdes med små øvelser indenfor dansk og
matematik. Eleverne lærer at holde frikvarterer, sammen med de øvrige elever, og opholde sig
i en gård, hvor alt ikke er hegnet ind.
Juni
- Eleverne fortsætter som før-skolebørn
Det forventes, at alle børn er mødt kl. 8.00.
Introduktionen fortsætter for eleverne i fht. at lære at gå i skole, skolevanter og –kulturer.
Perioderne for læring øges. Eleverne holder frikvarterer sammen med de øvrige elever og
træner fortsat at lære at opholde sig i en gård, hvor alt ikke er hegnet ind.
Sidste skoledag er fredag d. 29. juni 2018
Juli og indtil skolestart
- Ferie SFO
Husk tilmelding – via forældreintra.
Mandag d. 13. august 2018
- Første skoledag i 0. klasse
Nærmere information følger.

Læs mere om NørreskovSkolen på skolens hjemmeside
www.norreskov-skolen.dk
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