
Årshjul for skoleindskrivning  

og samarbejde med børnehaverne 
RYNKEVANGSKOLENS DISTRIKT 

Målgruppe Kommende børnehaveklasseelever, deres forældre samt skole og daginstitutionerne. 

Tidsplan 

Dato Klokkeslæt Aktivitet Ansv. 

10. december 
december  

Skole/bh 

 
Fyraftensmøde med formål at udvide kendskabet til hinandens 
virkeligheder. Denne gang med test og årshjul i fokus: 
 

• Årshjul  
• Motorisk test (sundhedspl.) 
• Sprogtest  
• Trivselsmåling 
• Kompetencehjul 
• DSA 

 
Pædagoger fra afgivende børnehaver inviteres til fyraftensmøde på 
skolen. 
Fra skolen deltager børnehaveklasseleder/pædagog/skoleleder/sfo-
leder/DSA underviser 
 
 
Aftale om Rynkevangskolens overgangslege og sange: 
 
Tre sange og tre sanglege som alle børn kan til skolestart. (introduceres 
også ved prøveskoledage) 

Skolen 

Dato 8. nov. 
2019 

Skolen/forældre 

Udsende invitation papir til børnehaver (mail) og forældre (e-noks) 
• Åbent hus 
• Plan for indskrivning 
• Information digital post/intra fra februar 
• Mail til afgivende børnehaver 

 

Skolen 
 

Dato 
november 
 
 

 

Åbent hus for evt. nye 0. klasseelever og forældre.  

 
Åbent hus i afdeling A/lokale bh/SFO 
Præsentation/rundvisning og spørgsmål 

Skolen 
 

Nov-februar 
Fagcenter/ 
forældre 

Indskrivningsprocedure – plan 
Fag-
center 

20. februar 
2020 

Skolen/forældre 

 
 
Velkomstbrev udsendes til de børn, der er optaget på skolen. 
 
Datoer  
Invitation til forældremøde 
Velkommen 
 

Skolen 



Medio marts 
2020 

Kl. 15.30-17.00 

Forældremøde for nye forældre og børn 
 
Velkomst 
Forventninger 
Deltagere: 
bh. klasseleder/pædagog/SFO-leder/ad, leder/skoleleder/læsevejleder 
 
 
Mit barn skal i skole/Invitation til prøveskoledage/lille gave  

 
Skolen 

Marts  

Udsende/udlevere indbydelse til prøveskoleskoledage via Intra/AULA/e-
Boks og opslag i børnehaver. 

Opslag på skoleporten 
Skolefoldere/SFO-foldere 
Info om AULA 
Mail til børnehaver 

Skolen 

April-maj-juni  

Overleveringsmøde mellem børnehaver og skole aftales mellem 
børnehaveklasseleder og teamleder. Evt. med besøg, hvor det kan lade 
sig gøre og helst i institutionen, hvor børnehaveklasseleder møder børn 
(hvis muligt). Evt. kan mødet afholdes på telefon og via mail. 
Der skal være kontakt mellem skole og børnehave. 
 
Børnehave overleverer evt. kompetencehjul ved mødet. 
 
 
Hvis overlevering finder sted efter prøveskoledage må 
børnehaveklaseleder gerne medbringe billede fra dagen 
(”klassebillede”?) 
Deltager: Børnehaveklasseleder/pædagog/barn. 

Skolen 

Ca. ultimo 
maj 2 dage 

Skole/forældre Prøveskoledage  Skolen 

Senest 26.06 
Kl. 12.00 

 

Udsende orientering om første skoledag, klasseliste 
Velkomstbrev fra SFO.  
 
Mail til børnehaverne 

Skolen 

Planlagte aktiviteter  

efterår 15.30-16.30 Fyraftensmøde med personale børnehave/skole  

Ca., 

november 
15.30-17.00 Åbent hus  

Ca. . marts 15.30-17.00 1. forældremøde med børn   

Ca. Maj 8.00-14 ca. Besøgsdage  

10.08.2020 
kl. 9-12 

 Første skoledag skoleåret 2019/2020   

September   Forældremøde  

 

Aftaler mellem skole og børnehaver: 

 
• Alle indtænker muligheder for at komme på besøg hos hinanden og invitere ved særlige lejligheder. 

 
• Børnehaver er velkomne til at komme og lege og hilse på – ring gerne til skolen først. 

 
• Alle pædagoger må gerne henvise til skolen, hvis forældre er i tvivl eller ikke kender skolen og sige at vi 

gerne vil mødes og vise rundt. 
 

• God information om datoer. 


