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Børnehaven og skolen er rigtig 
gode læringsmiljøer for børnene

For mange forældre giver det stof til eftertanke, når ens barn 
skal ”starte i skole”.

Denne folder er en information 
til dig som forælder og en synlig-
gørelse af Uhrskovens og Uhre 
Friskoles arbejde omkring 
overgangen fra at være 
børnehavebarn til at være 
førskolebarn i SFO og 
senere elev i 0. klasse.     

Folderen er udar-
bejdet med netop det 
formål at bidrage til at 
skabe en tryg overgang 
fra børnehave til skole.

Det er således vores 
mål at medvirke til at 
skabe de bedste vilkår og 
betingelser for det enkelte 
barns overgang fra børnehaven 
til førskoleklassen. 

Der er fire ting, der er vigtige, når der skal træffes beslutning 
om, hvorvidt ens barn er ”skolemoden” og klar til at starte i skole:

- Udviklingstrinnet
- Personligheden
- Legebehovet
- Sproglig udvikling

Sammen vurderer Uhrskoven, Uhre Friskole  
og barnets forældre, om barnet er klar til nye udfordringer.

Eventuel tvivl må altid komme barnet til gode, for både 
børnehave og skole er rigtig gode læringsmiljøer for børnene.

En god start for dit barn 
betyder også en god start for dig!

Inden dit barn skal gå fra at være børnehavebarn til at være 
skolebarn, iagttager pædagoger, lærere og forældre sammen føl-
gende:
• Har dit barn fornemmelsen for regler og værdier?
• Er dit barn i gang med at udvikle sin personlighed og selv-

værdsfølelse?
• Er det på tide med nye udfordringer?
• Kan dit barn koncentrere sig om en given opgave?
• Forstår dit barn en fælles besked?
• Mestrer dit barn selv at tage sit tøj af og på, klare knapper og 

lynlåse og selv gå på toilet?
• Kan dit barn medvirke til at løse de uoverensstemmelser og 

konflikter, det løber ind i?
• Føles det naturligt for dit barn at være med i en gruppe sam-

men med andre børn og voksne?
• Har dit barn lyst til “læring”?

Tænk dette sammen med forældrerollen:
• Prøv at give mere slip – dit barn kan 

mere end du tror
• Snak, lyt, læs, syng med dit 

barn og inddrag det i hverdagens 
gøremål

• Der er noget dit barn må og 
som dit barn skal

• Tal med institutionen og få 
gode råd og vejledning til at gøre 

dit barn klar til skole
• Hav tillid til børnehaven og skolen og 

forvent, at de har tillid til dig

Uhrskoven og Uhre Friskole ønsker dialog, 
samarbejde og erfaringsudveksling med forældrene 

om overgangen fra børnehave til skole og ikke mindst den  
parathed børnene har til at indgå i det mere læringsbestemte 
miljø, som skolen er.

Du er altid velkommen til at kontakte:

Fra 
Uhrskoven 
til Uhre 
Friskole

Uhrskoven  
Tlf. 97187888  
www.uhrskoven.ikast-brande.dk

Uhre Friskole
Tlf. 97187034   

www.uhrefriskole.dk



Forældremøde i Uhrskoven for 
førskoleforældrene

I oktober måned inviterer Uhrskoven til et fyraftensmøde fra 
kl. 17 til kl. 18, for forældre til de kommende skolebørn. 

Her deltager forældre, Uhrskovens leder og souschef samt 
pædagogerne, foruden personale fra Uhre Friskole og SFO. 

Uhrskoven vil, såfremt det er muligt, sørge for, at et par store 
piger fra friskolen ser efter børnene, mens mor og far er til møde.

Indskrivning på Uhre Friskole
Først i december er der indskrivning af elever, der skal starte i 

førskoleklassen pr. 1. maj og efterfølgende 0. klasse i august.
Her møder forældre og børn op i to hold.
I salen leger børnene med personalet for 0. klasse, mens 

skolelederen informerer forældrene omkring skolen og det at 
være friskoleforældre og friskolebarn på Uhre Friskole. Og den 
officielle indskrivning finder sted.

Der vil blive mulighed for at snakke med en fra SFO’en.

Afleveringsmøde
Før børnene starter i førskole på Uhre Friskole afholder afgi-

vende personale fra Uhrskoven og modtagende personale fra 
Uhre Friskole et afleveringsmøde.

Her drøftes hvert enkelt barn, så  
modtagelsen på Uhre Friskole 
kan ske med så høj grad 
af hensyntagen som 
muligt til det enkelte 
barn. 

Er der tale om 
personføl- 
somme oplys-
ninger indhen-
ter Uhrskoven 
en samtyk-
keerklæring fra 
forældrene.

”Sproget har 
vokseværk” – et 

sprogprojekt
Fra august frem til 1. maj 

bliver børnene sprogligt stimuleret 
gennem børnehavens tilrettelagte 

sprogprojekt. 

Sprogprojektet bygger på materialet: ”Sproget 
har vokseværk”- ”Tidlig sproglig indsats 2”. 

Det er et pædagogisk voksenstyret arbejde med de ældste 
børnehavebørns sprog. 

Dette projekt tilpasses hvert år børnegruppens niveau. 
Forældrene orienteres løbende om gruppesammensætningen og 
projektets forløb, så man derhjemme kan bakke op om projektet.

Blandt andet arbejdes der med:
• Omtankelege, der skærper opmærksomheden om brugen 

af sproget, altså styrker børnenes formuleringsevne 
• Huskelege, der giver større kompetence i at huske og holde 

sammen på sproglige meddelelser
• Sang og sanglege, der træner det at lege med sprog, rytme 

via musik og krop
• Lyttelege skærper opmærksomheden om den lydlige side 

af sproget
• Historier skaber opmærksomhed om den indholdsmæs-

sige og lydlige side af sproget
• Rim og remser, når vi skal lege med rytme og sproglyde

Øvrige 
samarbejds-

flader mellem Uhrskoven 
og Uhre Friskole:

• 
- Gensidige besøg mellem Uhrskoven og 

Friskolen. Her besøger førskolebørnene 0. klasse 
og SFO’en nogle gange i løbet af foråret

- Uhrskoven og Uhre Friskole inviterer hinanden til 
mærkedage og arrangementer, hvor det er 

hensigtsmæssigt
- Uhrskoven låner og benytter friskolens lokaler og 

udenomsarealer
- De to institutioners bestyrelser har fælles møde en 

gang om året
- De to institutioners ledere taler løbende om 

stort og småt vedrørende institutionerne og 
samarbejdet

- Institutionernes personale spar-
rer løbende med hinanden 

Fra 
Uhrskoven 
til Uhre 
Friskole

 
”Hjernen 

og Hjertet” 

- et pædagogisk udviklings- og 
dialogredskab, der beskriver 

børnehavebarnets kompetenceudvikling. 
Materialet danner baggrund for skole-
samtale mellem forældre og primær-
pædagoger, og inddrages i samtalen 

mellem Uhrskoven og Uhre 
Friskole ved overgangen fra 

børnehave til skole.

Forældremøde på Uhre Friskole for 
førskoleforældrene

Først i april afholdes et forældremøde på friskolen for før-
skoleforældrene.

Her fortælles og drøftes der nærmere om det at være en del af 
friskolefællesskabet.

Gensidige forventninger afklares og der tages stilling til det 
endelig behov for brug af SFO før og efter skoledagen. 

Afslutningsfest for førskolebørnene 
og deres forældre

Den sidste hverdag i april afholder Uhrskoven en afslutnings-
fest, hvor alle skolebørnene og deres forældre deltager. Her 
er der tradition for, at børnene afslører et projekt, 
de har lavet til Uhrskoven.


