
Hvilebjergskolen er en tryg skole for 

elever fra bh-klassen til 6. klasse. Vi har 

godt 200 elever. Skolens værdigrundlag 

bygger på Kærlighed, Krav og 

Konsekvens. – Du kan læse mere om os 

på skolens hjemmeside 

www.hvilebjergskolen.dk  

 

På Hvilebjergskolen finder den formelle 

indskrivning sted i december. Vi inviterer 

ikke børnene før til foråret, idet vi ikke 

tror et barn kan overskue det halve år, 

der er fra indskrivningen ved juletid til 

skole-start i august. 

Først i løbet af foråret, når de voksne er 

helt sikre på barnets parathed, involve-

res børnene. 

Det er spændende at blive forældre til 

et skolebarn, og de fleste vil gerne vide 

mere. Du kan google på nettet under 

”skolestart” eller prøve: 

 

 

www.skole-forældre.dk  

www.bornsvilkar.dk 

 
I er altid velkomne til at kontakte os for 

at få svar på noget I er i tvivl om.  

Kontakt: 

Hvilebjergskolen, Kirkerupvej 18, Sørby, 

inspektør Meta Beldring, 58545138. 

 

 Indskrivning. 
Indskrivningen til de nye børnehave-

klasser har fundet sted, og jeres barn 

skal starte på Hvilebjergskolen.  

Vi glæder os til samarbejdet ! 
 

Hvilebjergskolen har følgende tilbud til 

jer: 

Orienteringsmødet, hvor I inviteres til 

møde på skolen efter vinterferien. Her 

får I får en bred orientering om 

skolestarten, herunder hvad skole-

parathed indebærer. 
 

Åbent Hus  - her inviteres børn og for-

ældre til besøg på skolen i foråret, så de 

har mulighed for at møde børnehave-

klasseleder og skoleleder samt se skole 

og klasselokale. 
 

Besøgsdage på skolen. 

I maj/juni kommer børnene på besøg på 

skolen i dagtimerne sammen med en 

pædagog fra børnehaverne. 
 

Skolebibliotek 

De kommende børnehaveklassebørn 

kommer hele foråret på ugentlige besøg 

på skolens bibliotek sammen med en 

pædagog. Her læses højt, og børnene får 

mulighed for at låne bøger. 

 

Børnene i børnehaveklassen starter 

mandag den 10.  august klokken 10, 

samme dag, som øvrige elever. 

Skoledagene bliver fra 8.10 – 14.10. 

 

Forældremøde 

Der holdes forældremøde på skolen kort 

efter skolestart. 
 

Skolevej 

Børnene følges den første tid fra skole 

til fritidsordning af en pædagog. Der er 

ekstra tilsyn med børnene i frikvarterne 

de første 3 måneder. 

 

Skolens forventninger. 

Når barnet starter i skole er der 

forventninger om, at det kan klare 

forskellige ting: 

Praktiske færdigheder: 

 Klare toiletbesøg selv 

 Tage tøj af og på i rimeligt tempo 

 Holde styr på taske med indhold 

Faglige færdigheder: 

 Kunne modtage og reagere på en 

kollektiv besked 

 Koncentrere sig i længere tid 

 Lytte til højtlæsning 

 Gentage simple rim og remser  

Sociale færdigheder:  

 Indgå i en større børnegruppe 

http://www.hvilebjergskolen.dk/
http://www.skole-forældre.dk/
http://www.bornsvilkar.dk/


 Kunne forstå at man ikke kan få ret 

hver gang 

 Dele den voksne med andre 

 Kunne vente og udsætte egne behov  

 Kunne klare flere skift af miljø, 

voksne, lokaler, mv. 

 

 

 
 

 

Hvad kan du gøre ? 

 Læse højt 

 Gå sammen på biblioteket 

 Stimulere til at tegne og male 

 Arbejde med blyant, saks og lim 

 Bage og lave mad 

 Snakke sammen om f.eks. billeder 

 Lade barnet være med i praktisk 

arbejde 

 Give barnet gode muligheder for at 

bruge sin krop 

 Træne barnet i at være selvhjulpen 

Børn har behov for at 
 udvikle sig i eget tempo 

 udforske sine omgivelser 

 blive mødt med omsorg 

 have voksne der tager ansvaret 

Børn udvikler sig bedst når de oplever 

tryghed. Det er en forudsætning for en 

god skolestart, at denne tryghed er til 

stede, når de starter i skole. 

 

Vi har mange intelligenser ! 

- personlig intelligens (koncentration) 

- social intelligens (have venner) 

- sproglig intelligens (fortælle, huske) 

- matematisk intelligens (tal-klog) 

- kropslig intelligens (bevæge sig) 

- musikalsk intelligens (lytte, synge)    

- visuel intelligens (tegne, bygge) 

 

Vi har det hele i os, men i forskellig 

mængde. Det er intelligenserne der skal 

stimuleres, når vi skal udvikle os. 

 

Hvis du er i tvivl, er der hjælp at hente.  

Du kan snakke med daginstitutionen  

– eller du kan henvende dig på skolen. 
 

* 
 

 

 

Skolestart 
- at starte i skole på 

Hvilebjergskolen 
Kirkerupvej 18 

Sørbymagle 

Tlf:58545138 

www.hvilebjergskolen.dk  

 

 

   En orientering til forældre 

       

http://www.hvilebjergskolen.dk/

