
 

En god skolestart på Idestrup Privatskole 

 

Når dit barn kommer i skolealderen og skal til at begynde i skolen 1. april, så vil Idestrup 

Privatskole gerne være dit skolevalg til dit barn. 

Vi tilbyder trygge rammer om en hverdag, hvor børnene kan trives, lære og udvikle sig. 
 

På Idestrup Privatskole samarbejder vi med børnehaverne om at give barnet den bedste skolestart. 

En god brobygning med børnehaverne er vigtig for os. 
 

Vi vil gerne vise det læringsmiljø og de trygge rammer, vi på Idestrup Privatskole og SFO kan 

tilbyde.  

Medarbejdere fra indskolingen på Idestrup Privatskole mødes med personalet fra børnehaven og 

aftaler besøgsdage på skolen og i børnehaven. Det er målet, at de kommende skolebørn kan få 

mulighed for besøg ca. 1 gang månedligt på Idestrup Privatskole, samt/eller at børnehaven besøges. 

Fra januar er det to gange månedligt. 

Når børnene kommer på besøg i skolen, så vil indholdet være pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, 

som er passende for børnenes alder og udvikling. Aktiviteterne er tilrettelagt i fællesskab af såvel 

skolens pædagoger/indskolingslærere og børnehavens pædagoger.  

 

                                     

 

Eksempler på brobygningsaktiviteter. 

● Små tegneopgaver og kreative aktiviteter. 

● Dansk-værksted - med forskellige små danskfaglige aktiviteter. 

● Matematik-værksted - med forskellige små matematikfaglige aktiviteter. 

● Fri for mobberi. Materiale med fokus på de 4 værdier:  

tolerance, respekt, omsorg og mod. 

● Gode lege med fokus på fællesskabet - Regellege og mere frie lege. 

● Køkkenaktivitet/ bålaktivitet 

● Læringsaktiviteter med små tv el. musikklip i vores “biograf”. 
 

Førskolen og senere børnehaveklassens overordnede mål: 

- Undervisningen i førskolen/børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for 

skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, 

der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør barnet fortroligt 

med skolen.  

 

- Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige udvikling tilegner sig viden og 

færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.  

 



 

- Undervisningen i førskolen og senere børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både 

mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de 

efterfølgende klassetrin og SFO.  

 

Børnehaveklassens indhold og trinmål  

- Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og 

læring gennem leg og legelignende aktiviteter.  

 

Undervisningen i førskolen og senere i børnehaveklassen tager udgangspunkt i at videreudvikle 

færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid. 

Undervisningen vil tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med 

skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for 

børnenes videre skolegang.  

 

Skoledagen og tiden i SFO tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt 

fællesskab. 

 

De overordnede emner i undervisningen vil tage udgangspunkt i følgende temaer:  

- Begyndende dansk- og matematik-undervisning. 

- Sprog og udtryksformer.  

- Natur og naturfaglige fænomener.  

- Det praktiske/musiske.  

- Bevægelse og motorik.  

- Sociale færdigheder.  

- Samvær og samarbejde. 

 

 
 

Reglerne for skolestart er: Alle børn skal starte i skolen i det kalenderår man fylder 6 år. Børnene 

starter i førskoleforløb 1. april. 

Børn, der inden 1. oktober er 5 år, men som vurderes som egnet til at deltage i skoleaktiviteter, kan 

starte i skolen. 

 

Skoleudsættelse: Hvis forældrene - i samråd med børnehaven og skolen vurderer, at barnet ikke er 

modent til at starte i skole som 6-årig, kan forældrene anmode om, at der sker et års udsættelse af 

skolestarten. 

Men skoleudsættelse kan som udgangspunkt kun søges for børn, som allerede er i kontakt med 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 

 

Den gode skolestart 

Når barnet bliver en del af førskolen (1. april) på Idestrup Privatskole, så starter gruppen op i vores 

fine klasselokale, som er indrettet til leg og læring. 

Der vil være en lille gruppe af voksne omkring dem, og de vil hurtigt få en skoledag til at fungere, 

som i store træk minder om børnehaveklassens. 



 

Pædagoger og lærere fra børnehaveklassen og indskolingsteamet vil være hos børnene og hjælpe 

dem til gode og strukturerede skoledage. 

En skoledag/uge vil indeholde leg og læring. 

Fagene dansk, matematik, idræt og musik er på skemaet, og desuden arbejdes der specifikt med 

velvære og trivsel i gruppen i form af materialet “Fri for mobberi”. 

 

Nedenfor ses et eksempel på et ugeskema i forskolen.

 
 

Arrangementer før skolestart 

På Idestrup Privatskole er der tradition for forskellige arrangementer før skolestart, som kommende 

elever fra børnehaven og deres forældre inviteres til at deltage i. 

Fra skolen deltager børnehaveklasselederen, pædagog fra indskolingen og SFO-leder. 

 

- Den sidste fredag i november afholdes Klippe/klistredag fra kl. 8.00-11.30. Elever, 

forældre, søskende og bedsteforældre er velkomne. 

- Fælles forældremøde i januar måned for kommende forældre i 0.0. klasse. Mødet er uden 

børn. 

- Drengedag i marts - drengene fra kommende 0.0.-klasse besøger drengene i 0. klasse 

(børnehaveklassen). Fokus er at styrke fællesskabsfølelsen og finde nye kammerater. 

- Pigedag i marts - Pigerne fra kommende 0.0.-klasse besøger drengene i 0. klasse 

(børnehaveklassen). Fokus er at styrke fællesskabsfølelsen og finde nye kammerater. 

- 1. skoledag i 0.0. klasse primo april. 

 

Forældre kan gøre meget hjemme for at hjælpe deres barn til en god skolestart. Her er et par gode 

ting at træne. 

- Barnet skal være selvhjulpent og kunne klare toiletbesøg, tørre næse og vaske hænder.  

- Barnet bør kunne holde på en blyant, tegne simple tegninger, tegne en mand, kopiere simple 

figurer. 

- Barnet skal have nysgerrighed, mod og lyst til bevægelse og sociale fysiske lege. 



 

- Lav en fast rytme i hverdagen, hvor der er 15 minutters højtlæsning. 

Dette er en god måde at skærpe barnets opmærksomhed og evne til at lytte og koncentrere 

sig. 

- Lære barnet selv at tage overtøj og fodtøj på. Fx. at binde skosnører.  

Hjælp i det hele taget barnet til at blive selvhjulpent. Det giver så meget selvværd og 

selvtillid.  

- Træne barnet i at vente på tur eller at kunne udsætte behovet for opmærksomhed lige her og 

nu.  

- Hjælp barnet til at kunne lege “naturlige lege” med Lego, dukker, biler og andet fysisk 

legetøj, således at det også kan koncentrere sig om andet end det der er på elektroniske 

skærme.  

 

På Idestrup Privatskole er vi altid åbne for en snak med jer forældre om jeres barns trivsel og 

faglighed.  

Vi ønsker det bedst mulige samarbejde med jer om jeres børn. 

 

 
 


