
Et godt samarbejde kommer 

barnet til gode... 

Hvis du/I skulle have nogle spørgsmål, er I meget 

velkomne til at kontakte hvem I måtte have brug for 

at tale med.  

 

Her er nogle nyttige telefonnumre: 

Nr. Asmindrup Friskole: 5932 8101 

Jens Mulvad, Skolebestyrelsesformand: 5932 4228 

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR): 5966 6470 

Kamilla Bennedsen, Skolepsykolog: 5966 6481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om skolestart på  

Nr. Asmindrup Friskole 
 

Når trivsel og læring 
går hånd i hånd !! 

Nr. Asmindrup Friskole 

Asmindrupvej 32 

4572 Nr. Asmindrup 

Telefon: 5932 8101 

Mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 

Hjemmeside: www.nr-asmindrup-friskole.dk 

Fra Børnehave 

til Skole 
 – et stort spring!!! 



Kære Forældre! 

For at give børnene den bedst mulige overgang mellem 

daginstitution og skole, vil vi i videst muligt omfang 

samarbejde med børnehaverne om børnenes kommende 

skolestart. 

I arbejdet med skoleparathed er det vigtigt at forældre-

ne støtter udviklingen af forskellige kompetencer hos  

barnet. 

Følgende punkter er fra bogen ”Overgangen mellem 

børnehave, SFO/fritidshjem og skole” og er gengivet 

efter aftale med forlaget ”Dansk Pædagogisk Forum”. 

 
Sociale forudsætninger 
 

Barnet bør: 

 have en vis robusthed og kunne gøre sig gældende 
i en gruppe 

 have selvtillid 

 have tro på egne evner 

 kunne overholde regler i spil og leg 

 kunne bede om hjælp når det har brug for det 
 

forældrene kan: 

 lade barnet lege med andre børn 

 invitere kammerater med hjem og lege 

 spille spil med barnet; flere børn i en lille gruppe 

 lade barnet deltage i fælles aktiviteter med    an-

dre børn (sport, dans, udflugter m.m.) 

 

Sproglige forudsætninger 
 

Barnet bør: 

 kunne lytte og være opmærksom 

 kunne forstå en kollektiv besked 

 kunne forstå 2-3 beskeder samtidigt 

 kunne tale forståeligt 
 

forældrene kan: 

 læse for barnet og lade det genfortælle 

 læse rim og remser 

 lade barnet fortælle om oplevelser 

 synge sammen med barnet 

 

Motoriske forudsætninger 
 

Barnet bør: 

 kunne kaste og gribe en bold 

 kunne hinke og stå på et ben 

 kunne klippe kunne tegne sig selv 

 kunne skrive sit eget navn 
 

forældrene kan: 

 give barnet legemuligheder der stiller krav 
til kropslig udfoldelse 

 lege med barnet 

 lade barnet arbejde med saks, farver og 
blyant 

 

Personlige forudsætninger 
 

Barnet bør: 

 være nysgerrig og have ”gå på mod” 

 kunne koncentrere sig 

 kende de væsentligste legemsdele 

 kende eget fulde navn, adresse 

 have omverdensbevidsthed, familieforhold  
 

forældrene kan: 

 sikre at barnet oplever at det er holdt af og 
elsket 

 støtte og rose barnet når det magter opga-
verne 

 give barnet opgaver i hjemmet, for eksem-
pel hjælpe til med at bage, at skrælle kar-
tofler, dække bord etc. 

 Tale med børnene om begivenheder, steder, 
eksempelvis navne på byer og lande man 
skal besøge 

 

 

Børnene skal endvidere:  

 Selv kunne klare toiletbesøg (tørre sig, vaske 
hænder) 

 Selv klare påklædning – kunne vurdere behov 
for overtøj 

 Kunne acceptere krav om deltagelse i visse 
aktiviteter – uden diskussion 

 Kunne rydde op efter sig 

 Kunne holde orden på tøj og garderobeplads 

 

I  står nu for at skulle indskrive jeres barn til skolestart til 

sommer.  Vi vil derfor informere jer om, hvilke møder I vil 

blive indbudt til, og hvad I og jeres barn bliver tilbudt i 

løbet af tiden frem til skolestart.   

November: På skolen holdes informationsmøde/

indskrivningsaften for alle interesserede forældre til kom-

mende skolebørn. 

Forår: Børnehaverne inviteres sammen med de kommende 

børnehaveklasseelever på besøgsdag på Nr. Asmindrup Fri-

skole. 

Forår: Friskolen inviterer til informationsaften vedrørende 

førskoletilbud med start pr. 1. maj. Skolen kommer med 

oplæg til det pædagogiske forløb samt om praktiske for-

hold. Invitation samt materiale fremsendes. 

Forår: Børnehave, forældre og Friskole samarbejder om 

børnenes overgang fra børnehave til skole. 

Maj - juni - Førskole: Der afholdes særligt tilrettelagte 

aktiviteter i Førskolen. Der arbejdes med venskaber og 

med forløb, som er skoleforberedende.  

Juni: Friskolen inviterer til informationsaften om skole-

start i august måned. 

Overgang og kompetencer 


