
 

  

 

 

 

Parat til skolestart - august 2021 

 

Overgangen fra daginstitution til skole skal være tryg og god, og derfor 

arbejder Molevitten og Vestervangskolen tæt sammen for at give dit barn 

den bedste skolestart. 

Vi arbejder målrettet på at skabe gode børnefællesskaber, som understøtter 

alle børns læring og trivsel, så alle børn oplever at være en del af 

fællesskabet.  

Vi prioriterer det gode forældresamarbejde højt, fordi du som forælder spiller 

en afgørende rolle for dit barns skolegang. 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Vigsø  Dorte Georgsen 

Leder, Børnehuset Molevitten Skoleleder, Vestervangskolen 

 

 

 



 
 

 

SKOLEPARAT 

 

Vi vil gerne samarbejde med dig om en god skolestart for dit barn.  

Med denne folder vil vi bidrage til, at overgangen fra daginstitution til 

skole bliver så god som mulig for dit barn. Som forælder kan du være 

med til at hjælpe dit barn godt på vej til en god skolestart. 

Det kan du ved at hjælpe dit barn med at kunne:  

• Klæde sig af og på 

• Klare toiletbesøg 

• Holde styr på sine ting (skoletaske, garderobe m.m.) 

• Holde på en blyant, skrive sit navn, klippe og tegne 

 

 

Det kan være en god ide at tale med pædagogerne i dit barns 

børnehave. De kan fortælle dig, hvordan du som forælder kan 

støtte dit barn i at blive skoleparat.  

 

Inden skolestarten er det en god ide at øve dette med dit barn: 

• At sidde stille og koncentrere sig 

• At forstå en besked, der gives til flere på en gang 

• At respektere hvad de voksne siger og forstå et ja og et 

nej 

• At vente til det bliver barnets tur og lade andre komme til 

• At tåle at tabe i spil 

• At klare at sige farvel 

• At lytte til hvad andre børn og voksne siger 

• At lytte til oplæsning 

• At vise interesse for bogstaver og tal 

• At klare små konflikter med jævnaldrende 

• At være en god kammerat og tage hensyn til og 

respektere andre 

• At indgå i fællesskabet 

 

 

 

   

 

Skolens 

værdigrundlag er, at 

elever, skole og 

forældre i et 

forpligtende 

fællesskab arbejder 

med elevernes 

engagement, tryghed 

og læring. 

 

Husk at du skal 

indskrive dit barn 

digitalt mellem den 

26/10 og den 8/11 

2020 

Kom til vores 

indskrivningsdag den 

3/11 2020 kl. 15-16, 

her kan du også få 

hjælp til den digitale 

indskrivning.  

Husk dit NemId. 



 
 

Vigtige datoer i forbindelse med skolestart august 2021 

Bemærk: Skolen sender invitationerne via din e - boks. 

  

Det fælles værdigrundlag for overgangen fra daginstitution til skole er: 

• Anerkendende menneskesyn 

• Engagement 

• Fællesskab og helhed 

Formål: 

• At det enkelte barn oplever en god overgang fra daginstitution til skole  

 

Vigtige datoer: 

 

September: Den 28/9 2020 kl. 17.00 – 18.00 

Skolen holder et informationsmøde for forældre til kommende skolebørn. Mødet foregår på 

lærerværelset. 

 

November: Den 3/11 2020 

Besøgsdag på skolen i forbindelse med indskrivning, hvor børnene får ”undervisning” af skolens 

børnehaveklasselærere fra kl. 14.15-15.15 (Molevittens pædagoger deltager). Forældrene inviteres 

til forældrekaffe kl. 15.00 – 16.00. Der er mulighed for at få hjælp til digital indskrivning. 

 

Marts  

Skolebesøg i institutionerne. Skolens børnehaveklasselærere kommer på besøg i institutionen og 

præsenterer sig selv og skolen. 

• Den 10/3 2021 

• Den 17/3 2021 

 

Maj: Den. 4/5 2021 kl. 13.45 – 14.45 

Vi holder et skolebesøg for alle børn, der skal begynde på Vestervangskolen. Der er 

undervisningsaktiviteter fra kl. 13.30 – 14.30. Skolen planlægger undervisningen og Molevittens 

pædagoger deltager. Skolebesøget er for børn. 

 

Maj: Den 25/5 2021 kl. 17.00 – 19.00 

Skolen holder et forældremøde med børn med O-løb på skolen. På mødet informerer vi om 

klassedannelse og skolestart. 

 

I sommerferien  

Eleverne modtager et velkomstbrev fra skolen med information om, hvordan første skoledag foregår.  

 

Skolestart den 9/8 2021 

Elever og forældre møder kl. 9.00 ved flagstangen i skolegården. Forældre inviteres til kaffe  

kl. 10.00. Forældrene er velkommen til at deltage i klassen fra kl. 9-10. 

 

August: Den 17/8 2020 kl. 17-19 

Skolen holder et velkomstmøde kl. 17.00-19.00 for forældre i 0. klasse umiddelbart efter skolestart 

med overskriften ”Mit barn er begyndt i 0. klasse på Vestervangskolen”. Mødet er uden børn. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestervangskolen 

Gl. Skolevej 35 - 7400 Herning 

Tlf. 96 28 70 90   

Email: vestervang@herning.dk 

www.vestervang-skolen.dk 

Børnehuset Molevitten  

Tlf. 96 28 68 00 

Email: molevitten@herning.dk 

www.molevitten.herning.dk 


