Vi opfordrer til at børnene kan følgende:
At barnet kan skrive sit eget navn.
Hvad hedder jeg? Hvad hedder min mor og far?
Hvor bor jeg?
Omgås andre børn/voksne på en positiv måde.
Lytte til højtlæsning.
Modtage en kollektiv besked.
Selv tage tøj på/klare toiletbesøg/at være
selvhjulpen.
 Have fornemmelse for god opførsel.
 Kunne medvirke til konfliktløsning og at kunne
sætte sig i andres sted.








I bh. kl. arbejder vi med at gøre barnet fortroligt
med skolens/klassens normer og regler.
Vi bestræber os på at give rum og plads til hvert
enkelt barn. Styrke deres selvværd, fantasi,
kreativitet og relationer børnene imellem.
At føle sig som en del af fællesskabet og kunne tage
hensyn til andre.
Vi glæder os til et åbent og engageret samarbejde
med jer.

Med venlig hilsen
Børnehaveklasselederne
Tine Blander og Charlotte Jonasen
Tingstrup Skole
Skolefritidsordningen
Skoletandlægen

99 17 34 56
99 17 34 66
99 17 28 85

Vi byder jer velkommen i

børnehaveklassen
på
Tingstrup skole

Lidt om hvad vi laver i løbet af skoleåret:
Vi arbejder med tal/bogstaver og rim/remser på mange
forskellige måder.
Vores danskmateriale hedder ”Mini Fandango” og ”Hop
ombord i lyd og ord”. Matematikmaterialet hedder
”Kontext”

Børnehaveklassebarnets skoletaske indeholder:
 Penalhus med blyant, blyantspidser, viskelæder og linial.
 Postmappe (fås 1. skoledag).
 Formiddagsmad, madpakke og drikkedunk.
 To hele sæt skiftetøj, opbevares i garderoben.
 iPad og høretelefoner.

Vi skaber tid til fordybelse af emner som
årstid/højtider, dyr, kunst, fantasi og eventyr og
arbejder kreativt med forskellige udtryksformer.

Som forældre kan I støtte jeres skolebarn på
forskellige måder:

Da legen og det sociale er vigtigt for børnene, er dette
selvfølgelig også en del af bh. klassen.

 Det er vigtigt, at barnet får lov at dele sine oplevelser
med jer derhjemme.
 At barnets ”arbejde” betragtes med respekt og interesse.
 Hjælpe barnet med at pakke skoletaske og huske
biblioteksbog, madpakke mv.
 Være opmærksom på intranettet og sedler barnet får med
hjem – og at returnere dem til tiden.
 Der er kontaktbog på intra. Den skal bruges ved sygdom
og fravær. BEMÆRK, ved sygdom skrives hver morgen.
 Give besked om vigtige forandringer i barnets hverdag.
 Møde til tiden kl. 8.00 – gerne 5 minutter før.
 At tøjet er praktisk.
 At barnet møder udhvilet.

Hverdagen i børnehaveklassen:
 Møder kl. 8.00 til morgensang.
 I klassen starter vi dagen med samling og derefter
forskellige fag i løbet af dagen. Herunder også IT.
 Skoledagen slutter kl. 13.15.
 Bibliotek – 1 gang om ugen.
 Gymnastik – tirsdag (ingen omklædning).

Bemærk:
 Vi afholder forældremøde først på skoleåret.
 2 gange om året har vi forældresamtaler – efterår og
forår efter behov.
 Børnene vil også møde sundhedsplejersken.
 En klassekasse hvor hvert barn opfordres til at
indbetale kr. 50,- når vi starter i skolen.
 Skolepatrulje som står ved Thorstedvej fra
kl. 7.45 til 8.00.

