
 

 

 
 

 

Johannesskolen, Troels-Lunds vej 15, 2000 Frederiksberg, Tlf. 38765050 

 
 
 
Når jeres barn begynder i børnehaveklasse, tager I hul på et helt 
nyt kapitel. Her får I nogle gode tips, der kan gøre dagen 
nemmere for jeres barn – og husk: vi taler af erfaring!  I er 
naturligvis altid meget velkomne til at spørge løs.  
 
MØDETID OG AFKRYDSNING 
Skoledagen begynder hver dag kl. 8.10 og slutter kl.12.55 eller 
13.50.  Skolens SFO1 har åbent fra kl. 7.30-8.00 og efter skoletid 
til klokken 17. Vi tjekker børnene ind hver dag, når de kommer i 
SFO’en. Når I henter om eftermiddagen, skal I derfor altid huske 
at tjekke ud, så vi kan være sikre på, at jeres barn er blevet 
hentet. 
 

UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN 
Året i børnehaveklassen skal forberede eleverne til den 
fagopdelte undervisning fra 1. klasse og videre frem. 
Den første tid i børnehaveklassen bruger vi på at lære hinanden 
og skolen at kende. Vi fokuserer på sociale kompetencer og 
spilleregler for det nye fællesskab.  
I den første læse- og skriveundervisning arbejder vi med 
alfabetet og små ord. Senere skal eleverne skrive og læse små 
tekster. Vi underviser også i matematik og matematiske 
begreber.  Børnene får første skoledag en dansk- og en 
matematikbog. Derudover arbejder vi med forskellige emner og 
temaer.  
 
PROJEKTER I INDSKOLINGEN 
Børnehaveklasserne bor i vores Indskolingshus sammen med 1. 
klasserne. Det fællesskab udnytter vi også fagligt. Derfor vil der i 
løbet af året være fælles projekter for hele huset eller dele af 
det. 
 

SKOLETASKE OG PENALHUS 
Alle elever skal have en skoletaske med plads til en A4-mappe. 
Alle har brug for et par blyanter, viskelæder, blyantspidser og 
farveblyanter. Husk at hjælpe jeres barn med en gang imellem at 
tjekke om blyanterne er spidse. Glimmer-farver, guld- og 
sølvtusser og alt for store penalhuse er ofte forstyrrende i 
timerne, så lad dem blive derhjemme.  
 

VENSKABSKLASSER 
På Johannesskolen får de nye børnehaveklasser en 5. klasse 
som venskabsklasse. Venskabsklassen hjælper de yngste elever 
med at blive mere trygge i hverdagen. Mere information følger. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
MELLEMMAD, SPISEPAUSE, MADPAKKE 
Et stykke frugt, en gulerod eller en bolle tager den værste sult 
om formiddagen. Læg det for sig selv i 10-mads-kassen, der står i 
klassen og ikke i madkassen. 
Vi spiser hver dag fra kl. 11.10 - 11.50. Børnenes madpakker 
kommer hver dag i køleskab, og der er mælkeordning på skolen. 
Drikkevarer kan naturligvis også medbringes hjemmefra, men 
sørg for at drikkedunken holder tæt og er nem at åbne.  
 

FØDSELSDAG OG INDBYDELSER  
Vi fejrer gerne fødselsdag i skolen. Børnene må gerne dele ud til 
klassekammeraterne. Også fødselsdagsindbydelser må gerne 
deles ud i skoletiden, men kun hvis alle bliver inviteret, eller man 
"nøjes" med at invitere alle drenge eller alle piger. Vi hjælper 
gerne med at dele ud. 
 

LEGETØJ  
Kort, bamser, klistermærker eller andet legetøj hjemmefra har 
eleverne selv ansvaret for. Prøv at begrænse det, da børnene 
bliver meget kede af det, hvis det bliver væk, eller hvis de 
fortryder en byttehandel. 
 

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION 
Vi afholder to forældremøder om året. Det første inden 
efterårsferien, og det andet i januar eller februar.  
Derudover afholder vi skole-hjem-samtaler én gang i efteråret 
og én gang i foråret.  
Vi bruger SkoleIntra til nyhedsbreve, informationer, kontaktbog 

og lign. Børnene får desuden hver en postmappe.  

Hvis der er noget, vi skal vide om jeres barn, kan I sige det kort 

om morgenen eller sende en besked. Efter behov kan vi derefter 

ringe til jer eller finde et tidspunkt, hvor der er fred og ro til at 

tale sammen.  Det er altid en god ide lige at nævne i forvejen, 

hvad det er, vi skal drøfte – så kan vi bedre give jer et relevant 

svar eller en tilfredsstillende rådgivning. 

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEKLASSEN 

Vi glæder os til at lære jer og jeres børn at kende og ser frem til 

et godt samarbejde - på gensyn! 

 

 

Velkommen til 

Børnehaveklassen 


