Skolebestyrelsens princip vedr. indskoling, samt skole- og SFO-start
Tommerup Skole ønsker, at alle elever og deres forældre får en god start i 0. klasse og
oplever skolestarten og mødet med SFO som en positiv oplevelse.
For at sikre dette informerer skolen inden start de nye elever og deres forældre om, hvordan
skolestarten er tilrettelagt.
Heriblandt udsendes velkomstbrev fra skolen med tilhørende folder, der beskriver skolen,
dens værdier og muligheder.

Ligeledes vil klasselæreren for 0. klasse udsende et brev om, hvordan den første dag helt
konkret vil forløbe, hvornår forældrene kan være til stede, mødetider, mødested og hvad
børnene skal medbringe.
Dokumenterne sendes hjem til det kommende skolebarn (i papirsform med posten), samt
lægges tilgængeligt på Aula.
Skolen (klasselæreren/ledelse) har inden skolestart haft dialog med børnehaven, hvor
barnet kommer fra, så skolen er klædt på til at tage imod det nye barn.
Det kan dreje sig om barnets særlige interesser, potentialer, udfordringer, allergier, særlige
behov og lign.
SFO er for de fleste elever og forældre en del af skolestarten. SFO er beliggende på skolens
område. Pædagogerne deltager i såvel SFO som i undervisningstiden. Vi har tilknyttet en fast
pædagog til klasserne i 0.-3.kl. På denne måde bliver pædagogen en del af klassens faste
team.
Skolen henter startdato for barnet igennem børnehaven, dette for at tilrettelægge børnenes
SFO-start mest fordelagtigt. For at bidrage til den gode skolestart er det afgørende, at
forældre får meldt tilbage på startdato i god tid inden sommerferien.
Så vidt muligt vil vi forsøge, at den kommende 0. klasses pædagog vil være til stede i første
ferieperiode. Såfremt dette ikke er muligt, sørger skolen for, at de tilstedeværende
pædagoger er informeret om og er ekstra opmærksomme på de nystartede børn.
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