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FORÆLDRE INFO ifm. indskrivning



Dagsorden og ramme for mødet

Dagsorden:

● Formel indskrivningsprocedure
● Den røde tråd fra børnehave til skole
● Sprogbrug på Bredagerskolen
● Proces ifm. skolestart
● Pædagogisk retning
● Struktur og organisering
● Spørgsmål og informationskanaler
● Asgård rundt - de fysiske rammer

Ramme for mødet:

Alle skal have deres mikrofoner 
slukket under mødet.

Har man spørgsmål bedes man 
skrive sit navn i chatten.

Når man får ordet skal man slå 
billedet og mikrofon til.

Når vi ikke alle spørgsmål er 
man velkommen til at skrive 
efterfølgende.



Indskrivning - formel procedure
Indskrivning sker digitalt mellem d. 06.11 og 18.12 2019 på:

www.vejle.dk/skolestart

DIGITAL 
SIGNATUR 

eller NEM-ID

Tilmeld SFO med det 
samme via link



Hvornår skal mit barn starte?
Bredagerskolen har mange års erfaring med rullende skolestart. 

Det er VIGTIGT at være i dialog med børnehaven ift. hvornår de tænker den 
bedste skolestart er for barnet

Indskrivning foretages nu uanset skolestartsdato.



Den røde tråd fra 
børnehave til skole

Samarbejde mellem børnehaverne i Jelling og Asgård, Bredagerskolen



Fælles kommunalt arbejde ift elevernes 
alsidige udvikling



Robusthed

Jeg øver mig i at dele ting 
med andre og acceptere, at 
de vil noget andet end mig

Jeg øver mig i at sige “pyt” 
fx når andre er bedre end 
mig

Jeg øver mig i at være en 
god ven

Jeg ved at jeg skal øve mig 
for at blive god til noget

Hjemme Individuelt        Socialt          Fagligt



Selvstændighed & automatisering

Jeg kan selv tage tøj af og 
på

Jeg ved hvor jeg lagde min 
trøje

Jeg ved hvor jeg kan hente 
hjælp

Jeg øver mig i at vente på 
tur

Hjemme Individuelt        Socialt          Fagligt



Ansvarlighed & selvkontrol

Jeg deltager i familiens 
opgaver i hjemmet også 
selvom jeg ikke lige har lyst

Jeg øver mig i skift og 
overgange

Jeg øver mig i at se/lytte til 
de andre børn

Jeg øver mig i at være i 
opgaver, som jeg ikke altid 
selv har valgt

Hjemme Individuelt        Socialt          Fagligt



Motivation & initiativ

Jeg oplever, at det er 
vigtigt, at jeg hjælper og 
deltager i opgaverne i 
hjemmet

Jeg oplever mange 
forskellige meningsfulde 
opgaver

Jeg leger forskellige lege Jeg vil gerne præsenteres 
for nye ting

Hjemme Individuelt        Socialt          Fagligt



Vedholdenhed

Jeg øver mig i at blive i de 
aktiviteter, der er startet 
sammen med en voksen fx 
at læse en bog eller spille et 
spil

Jeg øver mig i at 
færdiggøre de ting, som jeg 
er begyndt på

Jeg øver mig i at være i et 
fællesskab, hvor andre har 
bestemt rammen

Jeg øver mig i at fordybe 
mig

Hjemme Individuelt        Socialt          Fagligt



Relationer & sociale spilleregler

Jeg snakker om respekt for 
forskellighed med min 
familie

Jeg øver mig (Verbalt) i at 
sige til og fra

Jeg øver mig i at lege med 
forskellige

Jeg øver mig i at hjælpe 
eller hente hjælp

Hjemme Individuelt        Socialt          Fagligt



Sprogbrug



Proces ifm. skolestart 

● Møde i børnehaven før skolestart
● Trekantssamtale på skolen, hvor både børnehave, skole og 

forældre deltager
● Børnehaven besøger skolen, hvor forældre og barn kommer til 

åbenthus samme eftermiddag - Barnet viser rundt

● Forskellige aktiviteter på skolen, hvor børnehaven kan deltage 
● Skole-hjem samtale 3 måneder efter skolestart

Samtalerne før og efter skolestart tager udgangspunkt i materialet fra “Hjernen og hjertet”



Pædagogisk retning
Asgård er præget af fællesskab og vi er et “VI”

● Uafvigelige Asgårdregler
● Kulturen bæres af fællesskaber

Asgård er præget af anerkendende tilgang 

● Børn vil hvis de kan
● Børn vil gerne samarbejde, hvis de ved hvad de skal samarbejde om

Asgård er præget af fleksibilitet og forudsigehed for elever, forældre og ansatte

● Den voksne som fyrtårn
● Fast og ens dagsstruktur
● Ensartede overgange
● Aldersintegrede hold og faste klasser



Struktur & organisering 
06.30-08.00 Morgen SFO i NORD

08.00-08.15 Begge huse er åbent og eleverne møder ind

08.15-08.30 Morgensang i Tumleren for alle

08.30-10.00 Hold og de små fag

10.00-10.30 Pause

10.30-12.00 Dansk og matematik i klasserne

12.00-12.30 Spisning i klasserne

12.30-13.00 Pause

13.00-13.45 Lege-/Læsebånd på hold

13.45-17.00 SFO

Herunder 
dagligdagen på 

Asgård

Klasser: 
Alle elever på 0. årgang går enten i 0.1 elle 0.2
Alle elever på 1. årgang går enten i 1.1 eller 1.2

Hold:
Der arbejdes med fleksible hold. 

0. og 1.årgang                   0. og 1.årgang

0.1               0.2 1.1               1.2

       0.årgang                                 1.årgang

     Gladshjem                               Slejpner



Spørgsmål og informationskanaler

Før start: Skoleporten 

Tilladelses 
dokument før 

skolestart

Efter start: Intra - Aula

https://bredagerskolen.skoleporten.dk/sp/5582/foreside?pageId=697cdd06-c437-4712-b18b-58bc8d03a46d


