
Velkommen t il  0.Klasse på 
Nr . Ut t r up Skole

Kære forældre!

Vi vil gerne byde Jer velkommen på Nr. Uttrup Skole. Vi glæder os til 
samarbejdet og håber på et åbent og ærligt samarbejde.

Med denne informationsfolder håber vi, at kunne give svar på nogle af de 
spørgsmål, der opstår, når Jeres barn starter i 0.Klasse.



I 0.Klasse lægges der  vægt  
på:

- Relationsarbejde
- Overgangen fra børnehave til skole/DUS
- Faglige udfordringer
- Fokus på samarbejde
- Anerkendelse
- Læringsparathed
- Trivsel i gruppen og for den enkelte
- Børnenes selvstændighed og robusthed
- Forældresamarbejde



Hver dagen i 0.kl asse:

- Faglige lektioner med idræt, dansk, matematik og USU
- Aktiviteter med samarbejde som fokus
- Leg
- Kreative udfordringer gennem klip, male, tegne m.m.
- Daglig dialog med udgangspunkt i børnenes oplevelser
- Udendørs aktiviteter og leg
- Faste rammer og struktur
- Pædagogiske værksteder
- Samarbejde på hele årgangen
- Særligt tilrettelagte sproglige aktiviteter
- Fokus på at lære at gå i skole
- Samarbejde med distriktsbørnehaverne  bl.a. genbesøg i børnehaverne, og besøg af 

børnehaverne på skolen



Sådan vil  vi have det

Mødetider: 

Der er mødepligt i 0. klasse. Undervisningen starter hver dag klokken 8.00. Det er vigtigt, at 
Jeres barn møder til tiden, da det forstyrrer klassen, at blive afbrudt, når vi er gået i gang.Kom i 
god tid, så Jeres barn har tid til at få sagt godmorgen, få madpakken i køleskabet og få hængt 
sin jakke på plads. Det er vigtigt, at I voksne hjælper Jeres barn med at møde til tiden og får 
lavet klare aftaler om, hvordan I får sagt farvel og god dag til Jeres barn. 

Skolen slutter hver dag kl.14.00 og vi går i DUS på Gl. Kongevej. Jeres barn bliver fulgt i DUS  
hver dag frem til maj, hvor børnene har bestået trafik/gåprøve.

Skoletasken:

Tjek dagligt skoletasken og postmappen. Penalhuset skal med hver dag, og være klar til brug 
med det nødvendige indhold. Penalhuset skal indeholde 3 blyanter, 1 lineal, 1 viskelæder og 
farveblyanter. 

Bøger skal med hver dag, og siderne med kryds skal laves hjemme, MEN der må aldrig laves 
foran.



Sådan vil  vi have det

Forældreintra:

Husk at tjekke intra hver dag, brug evt. muligheden for advisering i Jeres mailboks, som 
automatisk giver besked, når der er post fra skolen.

Min uddannelse:

På min uddannelse finder I årsplan , referater fra børnesamtaler/gruppesamtaler, og diverse 
forløb .  

Kontaktbog på intra:

Bruges til at give besked ved sygdom, eller hvis Jeres barn har brug for at få fri.

I f inder kontaktbogen på forældre intra.

Der kan gives fri ved specielle lejligheder. Børnehaveklasselederen kan give fri en til to dage, 
derudover er det skolelederen, der giver fri. Skriv i kontaktbogen, så videregiver vi beskeden.



Sådan er  hver dagen hos os!

Mad:

Det er vigtigt, at dit barn er udhvilet, og har fået morgenmad

God madpakke, sundt og varieret- gerne mad barnet selv har været med til at vælge.

Husk at madpakker, poser og bøtter skal være, så barnet selv kan åbne det.

Vand i drikkedunken,- juice og saft bør høre til sjældenhederne.

Vi spiser 3 gange - 2 på skolen og i DUS om eftermiddagen, så husk både formiddagsmad,- det 
kan være lidt frugt eller brød og en madpakke til frokost og eftermiddagsmad. 

Tøj:

Barnet er klædt på til dagen i praktisk tøj, der passer til vejret, og tåler at blive beskidt. Gerne 
tøj som børnene kan bevæge sig i.

Husk idrætstøj - idrætstøj indeholder en bluse og bukser/short, barnet kan bevæge sig i. Vær 
særlig opmærksom den dag, der er idræt at Jeres barn er i tøj det mestrer.

Husk et sæt skiftetøj og indesko.



Samar bej de

Kontakt mellem skole og hjem:
Der er to skole/hjem-samtaler om året,  i efteråret og  i foråret. Ved samtalen i foråret deltager 
jeres barn.

Derudover er vi altid parat til at høre om ?stort og småt?, som kan have betydning for Jeres 
barns trivsel.

Om morgenen er det mest hensigtsmæssigt, kun at give korte beskeder, da det ellers får 
indflydelse på elevernes undervisning.

Husk at give os besked, hvis der sker nogle store forandringer i Jeres barns liv, så vi har 
mulighed for at forstå og hjælpe Jeres barn.

Forældremøder:
Vi afholder et forældremøde om året i efteråret, hvor den sociale og den faglige årsplan 
præsenteres. Ved mødet vælges der et forældreråd. Derudover er der "den gode klasse", hvor 
klasseforældrerådet inviterer til møde med trivsel og samarbejde i fokus. Her deltager 
klassens team en gang i løbet af året. 



Tr ivsel

Trivsel:
I har som forældre et stort ansvar for klassens trivsel, så husk ikke at udelukke andre børn 
eller at tale dårligt om dem.

Det er vigtigt, at I bakker op om lærernes og pædagogernes arbejde i klassen.

Er I i tvivl om noget, så kontakt os inden I taler med barnet om det.

Jeres barn bærer det videre, som det hører og ser.

Vi vil på 0. årgang gerne indbyde til et positivt og konstruktivt samarbejde.

Med venlig hilsen

 0.klasseteamet           


