Velkommen i 0. klasse
på Amagerskolen 2019

Informationsmøde tirsdag d. 25. september 16:00-17:00

Informationsmøde 0. klasse
Tiden nærmer sig, hvor dit barn skal skrives op til skolestart.
Det er en spændende tid – der er mange ting at forholde sig til.
Hvad skal mit barn kunne? Hvilken skole skal mit barn gå på?
Hvordan kommer det til at gå med læringen?
Vi vil gerne invitere til informationsmøde for dig, der overvejer, om dit barn skal gå i 0. klasse her på Amagerskolen.
På mødet vil vi gerne fortælle mere om vores tilbud til dit barn
og dig som forældre.
Mødet foregår på Amagerskolen tirsdag d. 25. september
2018 kl. 16:00-17:00, hvor vi mødes i personalerummet ved
skolens kontor. Der vil være skilte som viser vej til personalerummet. Til mødet giver vi en kop kaffe, og giver relevant information om skolestart, gensidige forventninger, skole-hjemsamarbejde m.m.

Hvordan møder vi dit barn?
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Som skole i Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi naturligt ud
fra det fælles børne- og ungesyn, som du mødes af på institutioner og skoler i hele kommunen. Hovedtrækkene er, at alle børn og
unge oplever sig set, hørt, forstået og taget alvorligt. Vi arbejder
hele tiden med at tilrette vores praksis i forhold til dette.
Vi har øje på det enkelte barns ressourcer: Hvor lykkes dit
barn bedst, hvordan kan vi bruge det som udgangspunkt for at
lære endnu bedre?
Vi anerkender, at noget kan være svært – men, derfor kan man
godt lære det alligevel! Noget kan godt føles uretfærdigt – det
forstår vi, både som forældre og personale, men der er nogle
spilleregler, man skal følge alligevel. Når vi laver ”fejl”, er det

ikke en fejl i klassisk forstand – nej, det er muligheden for at
lære nyt.
Du vil mange gange i dit barns skolegang opleve perioder med
”læringsdyk”. Når der rokkes ved det vi har lært og erfaret og
vi skal lære nye metoder og tilgange, kan vi både som børn og
voksne føle os usikre. Der venter os en stor fælles opgave, som
skole og hjem i de perioder – vigtigst af alt er, at børnene ved,
at vi som voksne holder af dem, og at de er ”lige som de skal
være”, uanset om noget er svært at lære, eller det går let som
en leg.
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Hvad skal mit barn kunne?
Som forældre spørger vi ofte os selv, hvad der forventes af
vores børn inden de er skoleparate. Nogle børn er gode til ét,
mens andre børn kan noget helt andet. Her i folderen kan du
se lidt om, hvad vi som skole har erfaret, giver børnene den
bedste skolestart. De fleste børn har et eller flere områder,
hvor de er udfordret og ikke er nået helt i mål – det er helt
normalt og der er masser af tid til at lære det også i skolen.
Generelt kan vi sige, at jo mere I som forældre kan støtte jeres
børn i at blive selvhjulpne, jo mere tid og overskud bliver der
til at lægge fokus på den øvrige faglige og sociale læring, så dit
barn bliver så dygtigt, som det kan og lykkes bedst muligt.
Forud for skolestart mødes vi med pædagogerne fra dit barns
børnehave til en overlevering. Som eksempel kan du her se,
hvad vi drøfter omkring dit barns sociale kompetencer.
Tilsvarende drøfter vi på mødet dit barns motoriske,
følelsesmæssige og sproglige kompetencer. Det er ikke temaer,
som er grebet ud af den blå luft, men temaer som erfaring
og uddannelse har vist os vigtigheden af, at vi sammen som
forældre, børnehave og skole har øget fokus på i perioden op
til skolestart.

Hvad skal mit barn lære det første år i skolen?
I skolen arbejder vi i 0. klasse med kompetenceområder
svarende til de temaer, I som forældre kender som læreplanstemaer i børnehaven. Kompetenceområderne er
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Kan

Delvis Kan ikke Fokuspunkter og initiativer

Kan lege i større og
mindre gruppe				

Kan forstå og respektere
forskellige normer/spilleregler

Kan respektere andres grænser				

Kan tilsidesætte/udskyde
egne behov				

Tør kontakte andre børn
og voksne				

Er villig til at hjælpe andre				

Kan være en interesseret
lytter 				

Ikke afbryde når andre taler				

Er i stand til at knytte
venskaber				

Kan vente på tur				

Kan tage hensyn til andre				

Sociale kompetencer

SPROG
	
Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende
sprog på – skriftligt og mundtligt
MATEMATISK OPMÆRKSOMHED
	
Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer
NATUR-FAGLIGE FÆNOMENER
	
Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende
i naturen
KREATIVE OG MUSISKE UDTRYKSFORMER
	
Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama
KROP OG BEVÆGELSE
Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler
kroppen
ENGAGEMENT OG FÆLLESSKAB
Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for
sig selv og andre					

Den bedste skoledag
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Siden skoleåret 2017-2018 har vi af hensyn til børnenes trivsel og faglige udbytte haft forkortet skoledag. Indtil videre
har vi gode erfaringer med det og det har betydet, at vi i endnu flere timer end tidligere har kunnet have ekstra personale
på.
Vi arbejder for at skabe helhed i børnenes hverdag og at skabe
det bedste læringsmiljø. Det gør vi blandt andet ved, at
pædagogerne fra SFO også er en naturlig del af børnenes
skoledag – enten ved, at der er to voksne sammen med klassen
eller at pædagogerne varetager noget af den understøttende
undervisning.

I løbet af foråret evaluerer vi sammen med skolebestyrelsen,
om vi også næste år vil indstille til at korte skoledagen ned for
0. klasse – det afhænger også af elevgruppens faglige og
sociale behov.

Velkommen på Amagerskolen
Skoleindskrivningen i Ringkøbing-Skjern Kommune foregår
digitalt ultimo januar - primo februar, men først og fremmest
er I velkomne til vores informationsmøde den 25. september.
Hvis I befinder jer godt og ønsker at det er her jeres barn skal
gå, holder vi i slutningen af januar et indskrivningsmøde, hvor
vi er behjælpelige med den digitale indskrivning – det er en
god lejlighed for os som personale til også at møde jer og hilse
på jer første gang. Nærmere invitation til dette møde sendes
ud senere.
I forbindelse med, at jeres børn skal begynde i skole, har nogle af jer måske spørgsmål, som I kunne tænker jer at drøfte
med os inden informationsmødet. I er altid velkomne til at
kontakte os og bede om et møde – det kan være alene, eller
det kan være I er en gruppe af forældre, der sammen har nogle
spørgsmål til os. Ring til skolen på 9974 2740 og spørg efter
afdelingsleder Lenette Beltran Sørensen eller skoleleder Brian
Elgaard – så finder vi en tid til at mødes med jer.
Med venlig hilsen
Lenette Beltran Sørensen			
Afdelingsleder SFO og Indskoling		

Brian Elgaard
Skoleleder
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Vigtige begivenheder for kommende 0. årgang 2019/2020
JANUAR/FEBRUAR
Indskrivningsperiode

Indskrivningsmøde | 0. klasseværelse på Amagerskolen
APRIL/MAJ

0. klasses læreren besøger børnehaverne

Børnehaverne besøger 0. klasse | Amagerskolen
JUNI

Åbent hus for elever og forældre | 0. klasse-værelse på Amagerskolen
Børnehaverne besøger 0. klasse | Amagerskolen
AUGUST

Første skoledag | Amagerskolen

Forældremøde | Kantinen på Amagerskolen

Amagervej 35 • 6900 Skjern • 9974 2740 • amagerskolen@rksk.dk

