Sådan arbejder vi i børnehaveklassen.
Vi lægger stor vægt på den sproglige
opmærksomhed, som er begyndelsen til
den første læseindlæring.
Der arbejdes med lege, som styrker
børnenes lytte- og koncentrationsevne, og
rim og remser, børnestavning og
legelæsning, og arbejdet med bogstavernes
lyde har en stor plads.
Børnene stifter også bekendtskab med de
indledende talbegreber. Dette sker gennem
forskellige opgaver og aktiviteter, som
børnene oplever som leg.

Klar - parat -

Gennem kreative aktiviteter får børnene
styrket deres fantasi, og vi prioriterer, at
børnene fortsat leger og bevæger sig meget.
Men hverdagen bliver mere struktureret,
end børnene tidligere har været vant til, og
det vil betyde mindre tid til fri leg.
Forældresamarbejde.

Vi glæder os til et godt og tillidsfuldt
samarbejde med jer som forældre. For at vi
sammen kan give jeres barn en god, tryg og
lærerig start på deres skoleforløb, er det
vigtigt


At I sørger for, at jeres barn møder
veludhvilet, mæt og med en god
madpakke i skoletasken.



At I taler med jeres barn om, hvad de
laver i børnehaveklassen



At I hjælper jeres barn med de små
hjemmeopgaver, som de ind imellem
har med hjem



At I hjælper jeres barn med at holde
orden i skoletaske og penalhus



At I taler positivt om jeres barns
klassekammerater og deres forældre



At I fortæller os, hvis der noget I er
glade for, undrer jer over, eller gerne
vil vide mere om.

til skolestart
Kontakt oplysninger:
Lundgårdskolen
Tjelevej 25, Tjørring
7400 Herning
Tlf. 96 28 78 00
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www.lundgårdskolen.dk

på

Skolestart på Lundgårdskolen
Jeres barn skal snart starte i skole, og
vi glæder os til at lære jeres barn og
jer at kende. På Lundgårdskolen
vægter vi både trivsel og faglighed
højt, og vi vil naturligvis gøre vores
yderste for at give jeres barn den
bedst mulige start på skole-livet.
I vores børnehaveklasse bygges der
videre på de kompetencer og
færdigheder, som jeres barn allerede
har, og der arbejdes med mange
forskellige indlæringsmæssige og
sociale områder. Målet er at
forberede og modne jeres barn til
den fortsatte skolegang.

Sociale/følelsesmæssige kompetencer
 tage hensyn og lytte til andre
 turde kontakte andre børn og være åben
over for andre børns kontakt
 ikke afbryde og vente på tur
 kunne tåle ikke at være midtpunkt hele tiden
 vise medfølelse og sætte sig i andres sted
 kende egne grænser og behov og turde give
udtryk herfor
 kunne forstå og respektere regler

I kan som forældre:
 invitere kammerater med hjem








I det følgende har vi prøvet at
beskrive hvilke kompetencer og
færdigheder, vi vil have fokus på, at
jeres barn udvikler, og hvordan I
som forældre kan støtte op om
denne udvikling.

øve barnet i at vente, når voksne taler
øve barnet i at tænke på andre end sig selv
og dele med andre
øve barnet i at høre efter uden altid at
modargumentere
spørge ind til hvordan barnet har det.
lære barnet at hilse, sige farvel og indgå
naturligt i en samtale
fastholde barnet i spil og lære barnet at følge
reglerne - barnet skal ikke altid vinde

Sproglige kompetencer
 interessere sig for at lege med lyde, rim og
remser
 vide at der er noget, der hedder bogstaver
 turde sige noget i større grupper, så det
forstås
 kunne forstå/give en besked
 kunne løse konflikter sprogligt eller spørge
om hjælp
 kunne genfortælle og lytte til en historie
 kende talbegreber
 kende begreber om sig selv og sin omverden
(familie, navn, alder og adresse)

Praktiske færdigheder


tage tøj af og på - efter vind og vejr



åbne og lukke skoletasken og madkassen



klare toiletbesøg og almindelig hygiejne (ex.
pudse næse og vaske hænder)



holde styr på egne ting



spise og drikke pænt

I kan som forældre:


give barnet den fornødne tid til at
klare af- og påklædning selv



lade barnet hjælpe med at skrælle karofler,
dække bord, vaske op m.m



give barnet små opgaver i hjemmet, der skal
overholdes

Motoriske færdigheder
 holde på en blyant og kunne skrive sit eget
navn
 klippe og tegne
 hoppe med samlede ben, hoppe
sprællemand og hinke
 gribe en bold
 sidde forholdsvist roligt og lytte i 10-15
minutter

I kan som forældre:


give barnet lege-muligheder, der stiller krav
til kropslig udfoldelse





lege med barnet
lade barnet arbejde med blyant og saks
lade barnet være med til at skrive kort til
fødselsdage, tegne m.v.



lade barnet udfordre sig selv - undgå at sige
”pas på”

I kan som forældre:


læse med barnet – gerne hver dag og tale
om hvad I læser



lade barnet fortælle om sine oplevelser gerne ved middagsbordet




Husk


at børn udvikler sig hurtigt, og der vil
sikkert være ting, som jeres barn ikke
har lært endnu.

lade barnet fuldføre sætninger



hjælpe barnet med at løse konflikter (spørg
ind til hvad der er sket - lyt og hjælp med at
finde løsninger)

at glæde jer over alt det, jeres barn
allerede kan.



rose jeres barn, når det prøver på at lære
noget nyt.

