Skoleparat?
Skal barnet meldes ind i skolen nu – eller vente et år?
Hvis I er i tvivl, så lad tvivlen komme barnet til gode.
Man kan komme for tidligt i skole, men ikke for sent.
Barnet må dog ikke fylde 8 år i børnehaveklassen.
Lad barnet lege færdig i børnehaven og lyt til hvad
pædagogerne anbefaler.
I denne folder er nævnt en række egenskaber, der alle er
udtryk for den modenhed, der ligger i begrebet ”Skoleklar”.
Barnet behøver ikke at beherske dem alle til fuldkommenhed, men der skal være begyndende tegn på, at barnet er
ved at udvikle disse:

Skoleklar – Skoleparat – Skolestart

Holmegårdsskolen
Plovheldvej 8
2650 Hvidovre
Tlf. 6190 3500
Email: Holmegaardsskolen@hvidovre.dk
www.holmegaards-skolen.skoleintra.dk

Klæde sig af og på, eventuelt med lidt hjælp
Klare toiletbesøg
Følge regler i lege og spil
Løse konflikter verbalt – ikke bare slå
Undgå at blive vred/sur, når det afbrydes i en leg
Formulere sig i hele sætninger
Skelne mellem fantasi og virkelighed
Holde på en blyant og kunne klippe og tegne
Spise sin mad inden for en rimelig tid
Interessere sig for lyde, rim, remser og have talbegreb

Holde styr på egne ting
Forstå en fælles besked
Vente og stå i ”kø” til det bliver ens tur
Klare skift fra skole til fritidshjem
Koncentrere sig om en given opgave
Være nysgerrig, videbegærlig og stille spørgsmål om
sammenhænge
Lytte til og genfortælle en lille historie
Turde sige noget i en forsamling og have selvtillid
Navn, alder og adresse
Sidde stille og lytte i nogen tid
Lege med andre børn og ikke kun være afhængig af en
voksen
Sige farvel til far og mor
Have en begyndende forståelse for humor
Kunne forstå 2-3 beskeder samtidig
Kunne bede om hjælp, når der er brug for det

Som forældre forventes I at:
Være indstillet på, at jeres barn ikke bare kan tage en fridag
Sørge for at børnene møder til tiden, og at der er orden i
tingene
Hjælpe til med at lave lektier
Tale ”pænt” om skolen, andre forældre og børn, når jeres
barn hører på det
Læse informationer fra skolen på forældreintra
Deltage i arrangementer på skolen
Respektere at andre kan have en anden mening
Sørge for at jeres barn har en god madpakke med
Hvad I som forældre kan støtte med inden skolestart:
Læse eller fortælle historie evt. benytte lydbog
Øve rim og remser
Snakke om bogstaver, tal og mængder
Tegne og male
Klippe
Øve trafik
Lære at vente og ikke afbryde
Spille spil og ikke altid lade barnet vinde
Give flere beskeder på en gang
Hjælpe til i køkkenet m.m.
HUSK, at det skal være sjovt, at øve!

