0. klasserne på Hjallerup Skole
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Velkommen til Hjallerup Skole

Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i
skole, vil I få mange nye ting at forholde jer til. Skolen har ændret sig meget,
siden I selv gik i skole.
Jeres barns hverdag ændrer sig, når det starter i skole. Der er nogle fælles
regler og normer, for at mange børn kan fungere hensigtsmæssigt sammen i
hverdagen.
I 0. klasse skal børnene lære at skolegang drejer sig om et planlagt og
målrettet forløb. At der stilles krav til børnene og at de måske ikke altid har
lyst til at gøre alt det, der kræves.
0.
-

klasses opgave tilrettelægges således at:
Alle i gruppen kommer til at opleve sig betydningsfulde
Børnene føler sig trygge i skolen
Der arbejdes bevidst på at udvikle barnets sprog
Barnet lærer at samarbejde og løse indbyrdes konflikter
Barnet lærer at koncentrere sig og modtage en kollektiv besked
Barnet lærer at arbejde både selvstændigt og i grupper
Barnets behov for leg tilgodeses under mange forskellige former
Børnene får oplevelser og udfordringer, der vil styrke deres selvtillid og
selvværdsfølelse.

Arbejdsformer:
Undervisningen i 0. klasse vil være en vekselvirkning mellem klasseundervisning, arbejde i grupper, arbejde selvstændigt, arbejde med makker
eller arbejde i værksteder - som kan være forskellige tilbud afhængig af
emnet.

Dansk:
Vi arbejder med rim og remser. Vi lærer om ord, sammensatte ord, sætninger
og stavelser. Vi læser højt for børnene næsten hver dag, hvilket også er med
til at styrke deres ordforråd og begrebsverden. Vi skal arbejde med alfabetet
og hver uge lærer vi nye bogstaver. Vi vil arbejde med bogstavernes navne,
lyde og former. I slutningen af skoleåret i børnehaveklassen, skal børnene
gerne kende alfabetet. Vi arbeder med Mini Fandango Bogstavlydbog.
Det er vigtigt, at vi følges ad, derfor må der ikke arbejdes foran i danskbogen.

Matematik:
Vi arbejder med tal, antal, sortering, tegning og figurer, mønstre, addition (+),
fylde og vægt, matematik i hverdagen, kombinatorik samt subtraktion(-).
Vi bruger matematikmaterialet Digimat. Systemet er digitalt, og vi bruger
projektoren i undervisningen. Der findes til materialet kopiark, som børnene
får løbende. Derudover vil vi også bruge supplerende materiale.

Natur:
I vores dagligdag samtaler vi om ugedag, dato, måned, årstid og årstal. Vi
lærer børnene at færdes på skolens arealer og nærmiljø, samt at tage hensyn
til og vise respekt for naturen. Vi lærer børnene at genkende dyr og planter i
nærområdet samt at bruge de muligheder, der er i naturen året rundt.

Bibliotek:
Vi går på skolebiblioteket en gang om ugen. Her får vi læst en historie eller vi
laver forskellige aktiviteter som understøtter undervisningen i dansk og
matematik. Vi vil selvfølgelig også låne bøger. Børnene må låne bøgerne i op til
en måned - mange bytter hver uge.

Musik:
Børnene får en rød sangmappe. En gang om ugen deltager vi i fællessamling
for indskolingen (0.-3. kl.). En fællessamling tager 15-20 min. Vi synger altid
et par sange og får måske en historie. Klasserne kan skiftes til at komme med
underholdning. Vi holder fællessamlinger for at styrke fællesskabsfølelsen - og
for at lære hinanden at kende på tværs af årgangen. Musikskolen deltager på
skift i de tre 0. klasser hele året.

Legetime:
Vi har legetime hver dag, den er højt prioriteret i 0. klasse. Her lærer børnene
at samarbejde, afprøve grænser og at sige fra. De lærer sig selv og andre at
kende og knytter nye venskaber. Der er mulighed for at lege i alle 3 klasser.
Dette styrker sammenholdet i årgangen. Der må medbringes legetøj hver
fredag på eget ansvar. I-Pads og andre spillemaskiner må ikke medbringes.

Motorik:
I motoriktimerne har vi mulighed for at gå i hallen eller SFO’en og lave fysiske
aktiviteter. Motorik kan også være finmotorik - så som at klippe/klistre, tegne
osv. Vi laver holddannelse i det omfang, det kan lade sig gøre.

Idræt:
I 0. klasse har børnene idræt i 2 timer om ugen alle 3 klasser sammen.
Børnene bedes medbringe skiftetøj og sko i lille taske. I timerne laver vi
mange forskellige aktiviteter såsom: bevægelse til musik, redskabsbane,
boldspil samt forskellige lege.

IT:
I 0. klasse vil vi i løbet af året arbejde med IT. Børnene skal lære at logge på
skolens netværk, og derved finde forskellige læringsprogrammer som vi skal
arbejder med i skolen. Ved brug af I-Pads kan børnene også øve deres
færdigheder med bogstaver og tal.

Duks:
2 af børnene er dukse i klassen en uge ad gangen. Duksens opgave er at tørre
borde af, feje og hente skolemælk. Vi forsøger at gøre duksetjansen attraktiv.
Det kan være ved at børnene må gå forrest på ture, vælge, hvad vi skal lege,
eller være lærerens hjælper mv.

Samtaler:
Vi afholder skole-hjem samtaler to gange om året (efterår og forår). Ved første
samtale deltager en pædagog fra Stjernehuset. Vi har fokus på skolestart og
start i SFO. (Og evt. skolemodenhed). Ved den anden samtale bliver der forud
for samtalen sendt en elevplan hjem som danner udgangspunkt for samtalen.
Elevplanen indeholder børnehaveklassens mål og indhold. Der er afsat 15. min.
pr. barn pr. samtale. Tilmelding til samtalerne foregår via forældreintra.

Frikvarter:
Børnene skal udenfor og lege i 10 frikvarteret og i 12 pausen (hvis vejret
tillader det). Skolens legepatrulje, som er børn fra de større klasser, kommer
og leger med børnene. Legepatruljen lærer børnene at sætte lege i gang og
holde frikvarter. Det er vigtigt, at børnene fra skolestart får gode oplevelser
med at holde frikvarter.

Understøttende Undervisning:
For at støtte børnene i deres udvikling af deres sociale kompetencer, udvikling,
motivation og trivsel er der UU (understøttende undervisning) på skemaet hver
dag. Her vil dér bl.a. være tid til fordybelse og fysisk aktivitet. Den
understøttende undervisning i 0. klasse vil om formiddagen være sammen med
os børnehaveklaseledere.

Praktiske ting
Mødepligt:
Vi skal informeres om fravær. Lovligt fravær er, når vi kender årsagen til
fraværet. Ikke lovligt fravær er, hvis vi ikke kender årsagen til fraværet og
ikke hører fra jer. Har barnet haft 15 fraværsdage skal vi orientere kontoret
herom. Skal barnet holde fri 1-2 skoledage, gives besked til os. Ved fri/ferie i
mere end to skoledage er det skolens kontor, der skal have beskeden.
Vi forventer, at børnene møder til tiden og henstiller til, at børnene først
kommer på skolen kl. 07.50, da der ikke er opsyn med børnene inden.

Lektier:
Vi opfordrer børnene til at vise jer forældre, det vi har lavet i skolen. Børnene
må meget gerne gøre de opgaver færdige hjemme, som de ikke nåede i
skolen. Der bliver sat kryds øverst på de opgaver, børnene ikke er blevet
færdige med. For os er det vigtigt, at børnene, fra skolestart, får gode vaner
med dette. Og at I som forældre bakker jeres barn op i det.

Forældreintra:
En vigtig del af skolens kommunikation med forældrene foregår via
Forældreintra. På Forældreintra kan du bl.a følge med i, hvad der sker på
skolen, kommunikere med lærerne i kontaktbogen, maile med andre forældre
og melde dig til arrangementer og møder. Vi opfordrer jer til, at forældreintra
tjekkes på alle hverdage.

Åbent hus:
Der er åbent hus for alle på 1. skoledag , motionsdagen (14/10) og
juleklippedagen (30/11). Derudover har man mulighed for at komme til åbent
hus/på besøg efter aftale med os.

Penalhuset:
Vi forventer børnene hver dag medbringer et penalhus med ”spidsede”
blyanter, farveblyanter, viskelæder og lineal. Vi anbefaler, at I køber gode
farveblyanter. Det er en god ide, at barnet har en blyantspidser, som kan
bruges på barnets plads for at undgå lang kø/uro ved skraldespanden.

Skoleboden:
Skoleboden er åben i 10 og 12 pausen. Se opslag med priser og køb af mad på
forældreintra.

Fødselsdage:
Fødselsdage fejrer vi ved at sætte flag op, synge fødselsdagssangen og barnet
får en mappe med tegninger fra klassekammeraterne. Børnene er velkomne til
at medbringe en lille forfriskning. Vi vil gerne være behjælpelige med at uddele
fødselsdagskort, hvis der er kort til alle piger, alle drenge - eller til alle børn i
klassen.

Vigtige datoer
16/8
5/9 – 18/9
14/10
Okt. / nov.
30/11
20/12
7/4
April / maj
23/6

Forældremøde for alle børnehaveklasser.
Alle børn cykler kampagne
Foto
Motionsdag - åbent hus
Skole-hjemsamtaler
Juleklippedag - åbent hus
Juleafslutning
Skolefest
Skole-hjemsamtaler
Sommerferie

Børnehaveklassens kompetencemål:
Børnehaveklassen består af seks kompetenceområder:
1. Sprog
2. Matematisk opmærksomhed
3. Naturfaglige fænomener
4. Kreative og musiske udtryksformer
5. Krop og bevægelse
6. Engagement og fællesskab.

