
 

På Vej I Skole – forberedelse til skole 
 

- en vejledning til kommende forældre på Filstedvejens skole. 

 

                                                                                                                               

 
Kære forældre ! 
 

Vi har i et samarbejde med Vejgaard Østre Skole og distriktets børnehaver udarbejdet denne lille 
folder, som vi håber kan hjælpe jer på vej når i skal forberede, og støtte jeres barn på vej i skole. Den 
kan ikke erstatte kontakten mellem jer og dagtilbuddet/skolen, da den vejledning og dialog i får med 

de professionelle omkring jeres barn er meget værdifuld.  

Vores hensigt med denne folder er, at den kan støtte jer, når I skal forberede jeres barn til skolen.  
 

Forberedelsen til skolen, skal barnet synes er sjov og meningsfuld. Det er vigtigt, at I ikke presser 
barnet. Udviklingen skal finde sted i den almindelige hverdag og ikke som ”øvelser”: 
 

 Hjælp barnet med at få kontakt med nogle af de kammerater, hun/han skal gå i skole med. 
 Vær stolt af det, dit barn kan, og hav fokus på dette, frem for det, som barnet har svært ved. Et 

positivt selvbillede er vigtigt, så ros barnet hver gang, der er grund til det. 
 Vær positivt indstillet over for skolen og de voksne. Tal positivt om det, der skal ske i skolen. 
 Tal med barnet. I kan for eksempel opfordre barnet til at fortælle om det, der er sket i løbet af 

dagen.  

 Prøv at henlede barnets opmærksomhed på tal og bogstaver i hverdagen. Tal og bogstaver 
er overalt, hvor I alligevel færdes; grib fat i det, barnet selv bemærker. Hvis barnet opfatter 
læring som noget sjovt, så har du skabt grobund for det videre læringsforløb i skolen. 

 Lær barnet at tale med lav stemme, ”indestemme”. Det vil sige en stemme, der passer til 
lydniveauet indendørs. 

 Træn praktiske færdigheder. I kan for eksempel lade barnet klæde sig selv af og på, ordne 
lynlås, binde snørebånd og klare toiletbesøg selv. 

 Lær barnet at lytte. Som forældre kan I for eksempel læse en bog højt og bagefter lade 
barnet fortælle, hvad der blev læst om. 

 Lade barnet øve sociale færdigheder. Det kan for eksempel være at vente til det er barnets 
tur, at være imødekommende og hjælpsom overfor andre og at hjælpe til hjemme. 

 Vær opmærksom på tegn, der tyder på, at barnet ikke har det godt. Barnet kan være trist, 
indesluttet, have ondt i maven, have mareridt om natten og have mindre appetit. Har du 
mistanke om, at der er noget galt, så tag for eksempel kontakt til pædagogerne i børnehaven. 
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Trivsel, læring og dannelse 

I børnehaveklassen bygges der videre på den viden og de færdigheder, børnene har i forvejen. Der 
lægges stor vægt på den sproglige opmærksomhed, som er begyndelsen til den første 
læseindlæring. 
I dagtilbuddet arbejdes der struktureret med en pædagogisk læreplan, som beskriver det 
pædagogiske arbejde med børnegruppen ud fra seks specifikke temaer. Temaer eller kompetencer, 
der hver især er udmøntet i konkrete læringsmål for hvert enkelt kompetenceområde. Der arbejdes 
altid med børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer, som medinddrages i alle 
aktiviteter, uanset hvilken anden kompetence, der arbejdes med. 
 

Temaerne i den pædagogiske læreplan i dagtilbuddet og undervisningstemaerne i 
børnehaveklassen ligger indholdsmæssigt så tæt op ad hinanden, at det kan ses som fælles platform 
for overgangen fra dagtilbud til skole. 
 

Vi har samlet nogle egenskaber, og de skal ikke opfattes sådan, at barnet skal kunne mestre alle 
områder fuldt ud, men skal give en ide om, hvad der fokuseres på i børnehaveklassen, og hvilke 
færdigheder jeres barn forventes at udvikle indenfor en kortere periode. Vi har også lavet nogle 
forslag til, hvordan I som forældre kan støtte barnet i udviklingen af disse egenskaber. 
 

Egenskaberne er: 

 

SOCIALE egenskaber.  

 Kunne gøre sig gældende i en gruppe 

 Kunne knytte og bevare venskaber, samt lege med flere forskellige børn 

 Have selvtillid og tro på egne evner 

 Kunne bede om hjælp når der er brug for det 

 Have sovet alene hos andre f.eks. en kammerat 

 Kunne forstå og efterleve kollektive beskeder og instruktioner  

 

Forældrene kan: 

 Lade barnet lege med andre børn hjemme hos sig selv og hos andre børn. 

 Spille med barnet, alene og i grupper med andre (husk det er sundt at kunne tabe). 

 Lade barnet gå til sport. 

 Øve jer selv og barnet i at lave legeaftaler, samt at sørge for barnet bliver øvet i at sove hos 

kammerater. 

 Træne barnet i selv at handle på beskeder og instruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSONLIGE egenskaber.  

 Være nysgerrig 

 Kunne koncentrere sig 

 Have gå-på-mod 

 Kunne acceptere et krav – også uden diskussion! 

 Kunne 10 forskellige legemsdele 

 Kunne lægge puslespil med 12-20 brikker 

 Være selvhjulpen i forhold til toiletbesøg 

 Kende sit nærmiljø; hvor man bor, sin skolevej osv. 

 Kunne så mange begreber som muligt; højre, venstre, foran, bagved, oppe, nede, under, over, ude, 

inde, stor, lille, åben, lukket, åben, lukket osv., osv.  

 

Forældrene kan: 

 Være nærværende, lyttende og svare uddybende på spørgsmål. 

 Lege med barnet ude i naturen. 

 Lade barnet hjælpe til hjemme; madlavning, rengøring, oprydning, havearbejde osv.  

 Gå skolevejen med barnet og øve trafik. 

 Øve begreber. 

 Støtte og rose barnet når det magter en opgave. 

 Lade barnet mærke, at I altid støtter og elsker det. 

 

 

SPROGLIGE egenskaber 

 Huske sange, rim & remser 

 Øve begreber; højre/venstre, op/ned, foran/bagved, større/mindre osv.  

 Lytte 

 Være opmærksom 

 Forstå en kollektiv besked 

 Forstå tre beskeder samtidig  

 

Forældrene kan: 

 Læse historier for barnet og lade det genfortælle dem. 

 Lege med rim og remser med barnet. 

 Studere skilte, nummerplader og priser i supermarkedet, og se om der er bogstaver og tal i kan 

genkende. 

 Øve alle mulige forskellige begreber når det falder naturligt i hverdagen. 

 Lade barnet fortælle om sine oplevelser og snakke om det  

 Synge sammen. 

 Øve i beskeder. F.eks. ”er du sød at hente to kopper og en liter mælk, og sætte det ud på 

havebordet?”  

 

 

6-årig i skole siger: 
”Nogle gange får vi sådan et 
stykke papir, hvor vi både skal 
lære de store og de små 
bogstaver…. det er svært med de 
små bogstaver, for vi kender ikke 
så mange af de små bogstaver” 
 



 

FINMOTORISKE egenskaber: 

 Skrive sit eget navn (holde rigtigt på blyanten) 

 Lave ting med perler 

 Klippe efter en streg, også runde ting! 

 Tegne et menneske  

 Binde en knude, måske endda en sløjfe!  

 Lyne sin jakke  

 

Forældrene kan: 

 Lade barnet bruge (farve)blyanter og sakse (ikke tusch). 

 Binde knuder/sløjfer, og binde dem op igen. 

 Lyne lynlåse 

 Lege med perler 

 Skrive bogstaver /tal og tegne 

 

 

GROVMOTORISKE egenskaber: 

 Kaste og gribe en bold 

 Hinke og stå på et ben. 

 Slå kolbøtter 

 Sjippe  

 Gå baglæns med lukkede øjne 

 Selv kunne klare toiletbesøg (tørre sig og vaske hænder)  

 Selv klare påklædning – og vurdere behov for overtøj  

 

Forældrene kan: 

Udnytte alle chancer for fysiske udfoldelser med barnet, gerne i naturen med dens bakker og ujævne 

terræn. Naturen giver børnene glæde og styrker deres motorik og almene udvikling, og så er det en 

sjov og udfordrende legeplads. 

 

 Lege med bolde i forskellige størrelser, sjippetove m.v. 

 Træne selvstændighed ved toiletbesøg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-årig i børnehave 
siger: 
”Man skal lære at læse, 
så man er klar til at 
blive voksen, så man 
kan læse for sine børn” 
 

 

6-årig i skole siger: 
”Jeg har fået Lasse som ven, 

og Thomas og en masse 

andre” 

 



Det er naturligvis vigtigt, at I som forældre støtter barnet på måder, som også virker rigtige og 

meningsfulde for jer selv. De mange gode ideer til aktiviteter må derfor  hverken for forældre eller børn 

blive til sure pligter. Find selv på gode måder til at støtte netop jeres barn.  

Det er nemt at stille krav til, hvad et barn skal kunne når det starter i skole. Det kan desværre også nemt 

give anledning til unødvendige spekulationer og bekymringer i hjemmet inden og efter skolestart. Børn 

udvikler sig fantastisk hurtigt i denne alder, og der vil sikkert være ting på listen, som jeres barn er 

udfordret på, og endnu ikke har lært. Glæd jer over alt det jeres barn allerede kan, og lad os samarbejde 

om at nå de sidste ting.  

 

Vi håber, I som forældre vil drage nytte af denne folder, men den kan ikke stå alene, så derfor er I meget 

velkomne til at søge råd og vejledning i børnehaven og i skolen. 

 

På gensyn  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6-årig i skole siger: 
”Jeg var sådan genert, 
men det gik over, 
fordi jeg blev vant til 
at gå i skole” 
 


