Skolestart i maj
1. Hvornår er der orienteringsmøde om skolestart?
Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 17-18.30 i skolens Musiklokale.

2. Hvornår stopper mit barn i børnehave? Barnet stopper med udgangen af april og
begynder i skole/skolefritidsordning den 1. maj 2020.
3. Hvordan fungerer tidlig skolestart i maj?
Når jeres barn starter d. 1. maj 2020 på Vedbæk Skole, vil alle børnene være delt i
basisgrupper. De har lokaler ved siden af hinanden, og må gerne lege på tværs af
grupperne ligesom de også vil blive blandet i forskellige små grupperinger i løbet af
maj + juni måned for at vurdere den bedste klassedannelse. Henover perioden bliver
der lavet forskellige skoleparathedsopgaver.
Når børnene starter i skole i august er de endelige klasser dannet.
For at sikre den gode overgang mellem børnehave og skole har vi følgende
dagsprogram for børnene i maj og juni måned: (seneste mødetid dagligt er kl. 09.15)
Kl. 07.00
Kl. 07.30
Kl. 09.30
Kl. 10-11.30

SFO åbner i Cafe´1 (med andre børn og voksne)
Basislokale for nye 0. kl børn åbner
Morgensamling og spisning af medbragt formiddagsmad
Formiddagsaktiviteter fx førskoleundervisning, leg/ude inde, idræt,
bibliotek, intro til faglokaler/værksteder, kreative aktiviteter, ture ud
af huset.
Kl. 11.25
Frokost (medbringes hjemmefra) – derefter leg på legeplads
Kl. 14.10
SFO åbner, basislokale for nye 0. klasser er stadig åbent.
Kl. 14-15
Eftermiddagsmad (tilbydes af SFO)
Kl. 16
Basisgruppe sammenlægges med SFO1
Kl. 17 (fre kl. 16.30) SFO lukker
SFO har åbent hele sommeren. I sommerferien er de nye 0.kl børn sammen med de
andre SFO børn og de ansatte, som ikke holder ferie.
4. Hvad gør skolen for at gøre overgangen fra børnehave til skole god?
Vi har et godt samarbejde med daginstitutionerne i Vedbæk.
Sammen med børnehaverne har vi en uge, hvor de kommer herover og har en
”skoleuge” sammen med 0. klasserne. I løbet af marts og april måned har vi 2
besøgsdage, hvor børnehaverne kommer på besøg i SFO om formiddagen. Vi har i
april måned en spiseaften for kommende 1. maj børn, deres forældre samt søskende.

