
 

                                                 Tranbjerg den 13.04.21 
Kære forældre og nye elever! 

Velkommen til Tranbjergskolen!  

Vi glæder os til 1. skoledag mandag den 9. august 2021, hvor I børn skal begynde på Tranbjergskolen. Mødetiden er fra kl. 10.15 
til kl. 14.00. 

Ganske vist er det børnene der har første skoledag, men I forældre indleder samtidig et skole-hjem-samarbejde, som vi alle skal 
have fornøjelsen af i mange år frem i tiden. Fundamentet for ethvert godt samarbejde er, at man arbejder i samme retning og 
har nogenlunde fælles holdning til, hvordan man kommer derhen. 

Derfor har skolens ledelse et ønske om at give jer forældre lidt information og inspiration til, hvordan I kommer godt fra start på 
Tranbjergskolen. Vi har derfor planlagt 1. skoledag, så der ikke bare er aktiviteter for jeres børn men også for jer voksne. Vi 
håber, at I har mulighed for at følge jeres børn den dag og deltage i nedenstående program. 

Dagens program for eleverne: 

Kl. 10.15: Alle børn og forældre møder i skolens aula. Indgang gennem de grønne døre fra Kirketorvet. Her 
bydes I velkommen. Vi skal synge en sang, og børnene skal lave et vigtigt hop (symbolet på at 
”hoppe fra børnehaven ind i skolen”). Derefter skal alle børn stå på række sammen med deres 
klassekammerater, børnehaveklasselederen og SFO-pædagogen.   

Kl. 10.30: Går de fire børnehaveklasser frem til deres klasselokale gennem den flagallé, der er dannet af 
vores indskolingselever. 

 I forældre følger med børnene over i klassen. Der er det muligt at tage et foto af jeres skolebarn, 
ligesom der også bliver taget et gruppebillede. Kl. 11.10 forlader I forældre klassen. Klassen 
spiser fra 11.40 til 12.05. Husk madpakken. 

Kl. 13.10 -14.00: Børnene og børnehaveklasselederne går ud og leger på legepladsen. I forældre er velkommen til 
at gå ud og hygge jer og nyde børnenes leg. Der vil også være mulighed for ”at slå en kort 
sludder med børnehaveklasselederne”. 

 
KL. 14.00: Følger I børnene over i SFO, hvor personalet er klar til at byde velkommen. 

Det er en dag med mange indtryk for vores nye elever, så hvis I forældre vælger, at børnene ikke 
skal i SFO den dag, er det forståeligt. 

 
Dagens program for forældrene: 

Kl. 10.15: Alle børn og forældre møder i aulaen, hvor I bydes velkommen. 

Kl. 11.10 – 13.10: I forældre er sammen med skolens ledelse i læringscenteret. Her vil vi orientere jer om en række 
forhold, der gør sig gældende, når man er forældre til et skolebarn. I vil også få tid til at mødes 
klassevis og eventuelt vælge tovholdere til TIT. 

KL. 13.10 – 14:00: Er der mulighed for, at I forældre kan gå ud til jeres børn på legepladsen. 
 
Når vi har valgt at sende dette detaljerede program, er det fordi, vi ved, at en del børn har det godt med at være forberedt på en 
dag, der i deres liv – er en stor dag. 

Husk i øvrigt, at jeres børn kan begynde i SFO 1. august. Det kan være en rigtig god ide med en rolig start. Vi glæder os!       

Venlig hilsen       

Bo Løvschall Jensen  Carsten Baun    

pædagogisk leder  skoleleder 


