Information om
”Før-skole-gruppe” 2016

Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding

Hvad er ”før-skole gruppen”?
Sct. Michaels Skole har egen børnehave, og vi har i et samarbejde
mellem skole, børnehave og SFO oprettet en særlig gruppe for børn,
som skal starte i 0.kl. efter sommerferien.
Nogen steder hedder det glidende overgang, her hedder det ”før-skolegruppe”, - kært barn har mange navne. Ordningen starter den 1. april.
Børnene har mulighed for at være i ordningen mandag til torsdag fra kl.
06.30 til kl. 16.30, fredag kl. 06.30 til kl. 16.00.
Ordningen vil være med til at give børnene en rolig opstart på skolegangen og i skolefritidsordningen, idet disse børn er alene med
pædagogerne om formiddagen, når de øvrige børn er i skole. ”Før-skole
gruppen” vil derudover få lejlighed til at være sammen med de større
børn, når de kommer over i fritidsordningen over middag.

Hvorfor vælge ”før-skole-gruppe”?
Overgangen fra børnehave til skole er for de fleste børn præget af store
forventninger til de nye muligheder og forandringer i deres liv. Men går
overgangen for stærkt kan den skabe usikkerhed og problemer, når
børnene skal starte i skolen. Med ”før-skole-ordningen” giver vi mulighed
for at klare den nye situation med en rolig og tryg overgang. Det bliver
mere overskueligt for barnet, når de på denne måde vænner sig til de
nye rammer.
På Sct. Michaels Skole har vi gjort os gode erfaringer med dette særlige
forløb, hvor kommende skolebørn har mulighed for at være i skolefritidsordningen fra april og helt frem til skolens sommerferie.
I ”før-skole-gruppen” får de mulighed for at være en del af skolens
hverdag og rytme, samtidig med at de lærer deres nye kammerater at
kende. Børnene kommer evt. til morgenpasning sammen med de øvrige
børn, har aktiviteter i deres egen gruppe, sommetider fælles-aktiviteter
med nuværende 0.klasser, og om eftermiddagen er de så igen sammen
med de øvrige indskolingsbørn indtil forældrene henter dem.

Hvem kan optages?
Der kan optages elever, der skal starte i Sct. Michaels Skole efter
sommerferien 2016. Det vil sige, at indmeldelsesgebyret på 600,- kr. skal

være betalt før start i ”før-skole-ordning”. Der betales kun ét gebyr pr.
familie, så er dit barn søskend, så har I allerede betalt ved første barn.
Det er en betingelse for optagelse, at der frigives en plads i en
kommunal institution. Barnet skal altså i forvejen være tilmeldt i en
kommunal børnehave. I skal huske at melde barnet ud af børnehaven
inden udgangen af februar måned, så I ikke risikerer at blive opkrævet
dobbelt for en måned. Børn som i forvejen er tilmeldt Sct. Michaels
Børnehave og som skal i skole her, overgår automatisk til før-skolegruppen, hvis ikke andet er aftalt. Børnene fra vores egen børnehave
skal være udmeldt fra børnehaven pr. 31.07., hvor de skal overgå til
skolegang.

Hvornår er man skoleparat?
Blandt fagfolk er der enighed om, at børn ved skolestarten skal være
robuste på det sociale område, have et godt sprog og en god portion
selvværd. Det viser sig blandt andet ved, at børnene er nysgerrige og
har lyst til at lære nyt. Hjemme oplever I måske at jeres barn
 har interesse for at komme i skole
 leger med rim og remser
 vil skrive sit eget navn
Selvom alle børn er forskellige, er der mønstre som går igen. Et af dem
vi har øje på er, at de fleste børn har lært og er i stand til at give udtryk
for egne følelser, behov og interesser allerede før de starter. Et andet er,
at de har lært at vente på det bliver deres tur og lytte til andre, og når vi
henvender os til dem, kan de svare og tale for sig.
Der er mange små ting, der tilsammen har betydning for barnets gode
dagligdag i skolen. Som forældre til et nyt skolebarn, kan I støtte jeres
barns udvikling fra børnehavebarn til skolebarn ved
 at give jeres barn mulighed for at dele sine oplevelser med jer
derhjemme
 huske at børn ikke overskuer alle oplevelser på én gang, og der
kan gå tid før børnene ”fordøjer” deres oplevelser. Små oplevelser
kan fylde meget i børns bevidsthed
 huske at tid, rum, ro og tålmodighed er nødvendigt, for at
forarbejde nye indtryk
 at hjælpe med til at give barnet tidsfornemmelse

 at hjælpe barnet med at få en god bevidsthed om frihed og ansvar
i forskellige situationer, så barnet gradvist prøver at klare sig med
mindre voksenhjælp
Den rigtige kost og søvn er vigtigt, hvis barnet skal undgå intolerance og
koncentrationsproblemer.
Det er vigtigt, at barnet er selvhjulpet i forbindelse med toiletbesøg,
hygiejne og påklædning. Vi er naturligvis parate til at hjælpe, hvis der
skulle ”ske et lille uheld”, eller der i øvrigt er en situation, hvor dit barn
har brug for hjælp.

Periode med lukning:
På Sct. Michaels Skole er skolefritidsordningen lukket i 2 uger i børnenes
sommerferie, og mellem jul og nytår. I år er det uge 29 og 30.

Pris:
Prisen for ”før-skole-gruppen” er som for en børnehaveplads, 1813,00 kr.
pr. måned i månederne april, maj og juni.
Får man i forvejen tilskud til børnehaveplads fra kommunen, skal kopi af
tilskudsbekræftelse afleveres på kontoret, så vil vi yde samme tilskud
frem til sommerferien. I løbet af foråret kommer nye tilskudsskemaer, og
så skal der søges for det kommende skoleår. På skolen skal der søges
hvert eneste skoleår, da tilskuddet kun bevilges for ét år af gangen.
Fra 1.8. kan barnet overgå til skolefritidsordning – husk at udfylde en
ny indmeldelsesblanket – prisen i fritidsordningen er 1150,- kr. pr.
måned for fuldtid og 950, kr. for deltid.

Yderligere oplysninger fås på skolens kontor på
tlf. 75522834. Kontorets åbningstid er hverdage
fra kl. 08.00-14.30.

Natur, bål og hygge

Besøg på Arlagården

En dag som brandmand

