
Velkommen til 
informationsmøde 
om skolestart på



Aftenens program  
1. Velkomst 

Kort om Tranbjergskolen ved skoleleder Hanne Gammelgaard

Kort om samarbejdet mellem forældre og skole

Orientering om indskrivning

2. Hvordan laver vi overlevering fra børnehave til skole? 

Ved dagtilbudsleder Mette Ruggaard og pædagogisk leder 

Dorthe Krarup fra Tranbjerg Dagtilbud

3. Hvordan er en almindelig skoledag i en børnehaveklasse?

Ved Bettina Løgstrup Larsen

4. Hvad nu, hvis jeg har et barn med særlige behov? 

Ved skoleleder Hanne Gammelgaard 

5. Hvordan bæres det etablerede forældresamarbejde fra

dagtilbud over i skolen via TIT? 

Ved Mette Ruggaard og Hanne Gammelgaard   

6. Hvad vil det sige at gå i SFO? 

Hvordan bliver barnet meldt ind? 

Ved pædagog Jeppe Thinggaard

7. Hvordan oplevede jeg overgangen fra dagtilbud til skole? 

Ved Christian Fredsbo, forældrerepræsentant fra nuværende 0. 
årgang

8.  Evt.



Kort om Tranbjergskolen.

• En skole på to matrikler

• 0.- 5. årgang Indskolingsafdelingen

• 6. – 10. årgang Udskolingsafdelingen

• Primært 4 sporet

• 8 modtagelsesklasser

• Udvikler løbende samarbejdet med 
dagtilbuddet i Tranbjerg

• Ca. 1000 elever



I samarbejdet mellem 
forældre og skole forventer vi: 

• At samarbejde mellem skole og forældre giver de bedste forudsætninger for at 
fremme børnenes læring, udvikling og trivsel.  

• At forældrene deltager som udgangspunkt aktivt i de faglige eller sociale aktiviteter, 
der har til hensigt at understøtte børnenes udvikling.  

• At alle forældre medvirker til et godt læringsmiljø i skolen og i de enkelte klasser, og 
forældrene tager i samarbejde med skolens medarbejdere ansvar for, at der findes 
en god og konstruktiv omgangstone.  

• At forældrene bidrager til, at eleverne efterlever skolens ordensregler, værdiregelsæt 
og almindelige normer for god opførsel. 

• Et god samarbejde bygger på tillid og tydelig kommunikation.



Orientering om indskrivning
I skal holde jer orienteret på skolens hjemmeside:

https://tranbjergskolen.aarhus.dk

Skoleindskrivningen foregår digitalt ved hjælp af jeres NemID. I skal bruge linket:

https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning

Webindskrivningen kan foretages fra den 5. oktober 2020 til 6. januar 2021.

Skolen går på ferie den 18. dec. – så skriv barnet ind før. 

I skal benytte skoleindskrivningen, også selvom jeres barn skal på privatskole, I ønsker 

anden skole end distriktsskolen, eller I ønsker at søge skolegangsudsættelse.

Pladsanvisningen afgør, om ønske om anden skole end distriktsskolen kan 

imødekommes. 

https://tranbjergskolen.aarhus.dk/
https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning


Hvornår skal barnet begynde i skole?
Der er undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år.

Kan barnet begynde tidligere?
Forældre har mulighed for at lade deres barn begynde i børnehaveklasse et år tidligere –
det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år.

Det kræver dog, at barnet fylder fem år inden den 1. oktober, og at barnet kan følge 
undervisningen i børnehaveklassen. 

Skolens leder kan, efter samråd med barnets forældre, afgøre, om barnet kan optages 
tidligt i børnehaveklassen. Afgørelsen sker ud fra en konkret vurdering af det pågældende 
barn, for eksempel på baggrund af en skolemodenhedsprøve eller en udtalelse fra lederen 
af børnehaven, som barnet har gået i.



Kan barnet begynde senere?  
Skolegangsudsættelse

• barnet kan bevilliges skolegangsudsættelse, hvis det vurderes, at et ekstra år i 

dagtilbuddet vil få væsentlig betydning for barnets skoleparathed

• det er skolelederen på barnets distriktsskole, der kan bevillige 

skolegangsudsættelse

• barnets daginstitution skal udarbejde en pædagogisk handleplan, der sikrer, at et 

ekstra år i dagtilbuddet styrker barnets forudsætninger for en god skolestart. 

Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med forældrene

• skolelederen på distriktsskolen skal drøfte evt. skolegangsudsættelse med barnets 

daginstitution og have tilsendt handleplanen som grundlag for evt. bevilling af 

skolegangsudsættelse



Fælles fokus siden efterår 2019
Dagtilbuddet og skolens fokus det sidste år i forbindelse med skolestart: 
• Hvilke fælles forventning har skolen til, hvad børnene er blevet præsenteret 

for i børnehaven før skolestart? 
• Hvad skal det sidste år i børnehaven bestå af i forbindelse med skolestart? 
• Hvordan sikre vi en tydelig overdragelse af viden til skolen om de enkelte 

barn? 

På baggrund af dette har vi udarbejdet følgende: 
• Overgangsmateriale udarbejdet i samarbejdet mellem skole og dagtilbud
• Skole deltager i forældresamtaler, hvor PPR er med i børnehaven
• Skoleudsættelse er en vurdering af skolen
• Struktur for overdragelse af viden fra skole til dagtilbud samt en evaluering



Overgangsmaterialet

• Spørgsmål baseret på gode betingelser til en god skolestart

• Pædagogens refleksion omkring det enkelte barns kompetencer 

- juni – november – april – oktober 

- Kan ikke endnu - kan med hjælp - kan næsten selv - kan



Overgangsmateriale: Personlige kompetencer

• Kan føle empati for kendte relationer

• Kan føle empati for ukendte relationer

• Kan holde styr på egne ting

• Kan huske mindst en besked

• Kan forstå en besked og handle på den 

• Har mod på at fortælle én til én 

• Har mod på at fortælle i en gruppe 

• Er selvhjulpen i forhold til tøj, toiletbesøg, at få spist m.m. 



Overgangsmateriale: Sociale kompetencer

• Kan forstå og respektere regler og kan tåle at tabe

• Kan vente på tur

• Kan løse en opgave sammen med andre og give plads til andre 

• Kan acceptere, at nogle aktiviteter er obligatoriske 

• Ved, hvordan man er en god kammerat og kan handle på det, f.eks. 
ved at tilbyde hjælp til andre

• Kan udsætte egne behov 

• Kan håndtere at få en verbal korrektion i forhold til uønsket adfærd 
fra børn og voksne



Overgangsmaterialet: Sproglige kompetencer

• Kan fortælle sammenhængende om oplevelser 

• Kan håndtere konflikter verbalt, så fysisk konfrontation undgås

• Kan tale rent og forståeligt



Overgangsmaterialet: Kompetencer i leg

• Kan skiftes til at bestemme i legen

• Kan tage styring i legen

• Kan lade sig forstyrre i legen



Børnehavens indsatser

• Storbørnsgrupper på tværs af stuerne

• Storbørnsgruppernes aktiviteter målrette resultatet af 
overgangsmaterialet i juni

• Løbende dialog med forældre – hvordan understøtter hjemmet 
indsatserne hos den enkelte 

• Forældresamtaler: Status på overgangsmaterialet og dialoghjulet

• Hvilke udfordringer kan COVID19 give indsatserne i børnehaven for 
skolestarter i 2021 



Aktiviteter på tværs af afdelingerne

• Udeuger

• Besøg på skolen

• Afslutning i børnehaven

• Besøg i den gamle børnehave



En dag i 0. klasse



Hæng jakken i rummet.

Sæt sko på plads.

Mad i tasken/Køletasken i rummet

Sæt skoletaske på plads.

Sæt sig på sin plads.

Lær dit barn at sige farvel på gangen/ gå 
selv.

God morgen



Godmorgen

• Husk en god 
start hjælper 
til en god 
skoledag.

• Være klar til 
timen starter 
kl.8.00.



Beskeder

• Lytte 
kollektivt/højtlæs
ning

• Undgå at 
forstyrre andre.

• Blive siddende på 
sin plads.



Pictogrammer

• Vi gennemgår 
dato, årstid og 
vejret.

• Vi gennemgår 
dagens program.



Lege time
• Indgå i sociale 

relationer.

• Gå på kompromis.

• Følge spilleregler.

• Rydde op efter 
sig.



Frugt

• Spise samtidig 
med, at der 
foregår andet, 
snak eller 
højtlæsning.

• Spise indenfor en 
tidsramme på ca. 
20 minutter.



Gøre klar til frikvarter

• Forstyrrelser 
fra andre børn.

• Lyne sin jakke.

• Binde sine 
snørebånd.

• Tag ansvar for 
egne ting.



Frikvarter

• Indgå i sociale 
relationer.

• Skabe kontakt til 
nye kammerater.

• Forholde sig til 
en stor skole med 
ældre børn.

• Evt. toiletbesøg.



Gøre klar til time
• Komme ind når 

klokken ringer.

• Tage jakken af og 
hænge den på plads.

• Sætte sko på plads 

• Gå stille og roligt 
ind i klassen.

• Sætte sig på sin 
plads.



Arbejdstime
• Arbejde uden at 

forstyrre.

• Arbejde mens 
andre sidder ved 
bordet.

• Kende forskel på 
arbejds-uro og 
forstyrrelser.



Idræt

• Overholde regler i 
gymnastiksalen.

• Lege forskellige 
lege

• Løbe rundt og passe 
på hinanden



Madpakker

• Spise samtidig 
med at, der 
foregår andet, 
snak eller 
højtlæsning.

• Spise inden for en 
tidsramme på ca. 
25 minutter.



Gøre klar til frikvarter
• Forstyrrelser 

fra andre børn.

• Lyne sin jakke.

• Binde sine 
snørebånd.

• Tage ansvar for 
egne ting.



Frikvarter

• Indgå i sociale 
relationer.

• Skabe kontakt til 
nye kammerater.

• Forholde sig til 
en stor skole med 
ældre børn.

• Evt. toiletbesøg.



Gøre klar til timen
• Komme ind når 

klokken ringer.

•
Tage jakken af og 
hænge den på plads.

• Sætte sko på plads 

• Gå stille og roligt 
ind i klassen.

• Sætte sig på sin 
plads.



Biblioteket

• Låne en bog

• Være stille

• Kigge i bøger



Arbejdstime
• Arbejde uden at 

forstyrre.

• Arbejde mens 
andre sidder ved 
bordet.

• Kende forskel på 
arbejds-uro og 
forstyrrelser.



Skole slut og klar til SFO



Børn med særlige 
behov

• Vi vil igen i år sætte fokus på at ruste 
personalet til opgaven, ”at skolen er for 
alle de børn, der ønsker at gå her.”

• Det sker via:

• et godt samarbejde med dagtilbuddet 
om overgang fra børnehave til skole 

• øget kendskab til elevgrupperne på 0. 
årgang

• et kompetenceløft for medarbejderne i 
forhold til opgaven



Børn med særlige 
behov

• Kompetenceløftet i samarbejde med 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 
Målet er at øge personalets pædagogiske 
tilgang til alle børn.

• Ud over en børnehaveklasseleder og en 
SFO-pædagog på klassen vil vi også tilføre 
årgangen nogle ugentlige timer. Dem vil vi 
fordele hvert kvartal – så de lægges ved 
de børn/den klasse, der har behov for en 
særlig indsats.



TiT
Trivsel i Tranbjerg



TRANBJERGSKOLENS SFO 

• Skole Fritids Ordning – et tilbud.

• 425 børn.

• 0.-3. klasse (4 spor).

• 1 pædagog pr. klasse plus ekstra personale.

• Åben på alle undervisningsfrie dage. Mandag til torsdag 6:30-
17:00 og fredag 6:30-16:30



SFO 0. KL.

GYMNASTIKSAL

SVØMMEHAL

AULA



INDMELDELSE I SFO

• I Aarhus Kommune er alle børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse 
garanteret en plads i Skolefritidsordning.

• I forbindelse med den digitale skoleindskrivning kan I indmelde jeres barn i SFO 
via Digital pladsanvisning. Barnet bliver indmeldt i Skolefritidsordning pr. 1. 
august det år barnet starter i skole.

• Er dit barn i forvejen i et dagtilbud i Aarhus Kommune, vil udmeldelsen ske 
automatisk med virkning pr. 31. juli, det år barnet starter i skole.

• Plads i Skolefritidsordning efter skolestart

• Hvis du ønsker, at dit barn skal optages i SFO, kan du fortsat benytte Digital 
Pladsanvisning.

• Log på Den Digitale Pladsanvisning med dit NemId

• https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-
klub/sfo-pasning-foer-og-efter-skole/saadan-faar-du-plads-i-sfo/



Den bedste institution og skole for alle, 
er den hvor de voksne tager ansvaret for:

• Nærhed 
• Glæde 
• Fællesskab 
• Læring  
• Duelighed og dygtighed

Sådan en skole har 

- en intention om at være for jeres børn!        


