SKOLESTART 2022
Klar, Parat… Skolestart!

Velkommen til 0. klasse!
Kære forælder
Kan du huske din første skoledag?
Den dag du pakkede din første skoletaske og gik af sted med dine forældre. Alle de mennesker du nu skulle lære at
kende: de voksne og de nye skolekammerater. Nye rammer. Nye rutiner. Nye roller. Forventning og usikkerhed i en
underlig blanding. Et sus i maven, der var dejligt og skræmmende på samme tid. Der var mange ting, du skulle forholde
dig til på en gang.
Vi kender det alle sammen. Derfor vil vi gøre vores bedste for, at netop dit barn får en god oplevelse på sin første
skoledag. Vi voksne skal arbejde godt sammen, så dit barn kan koncentrere sig om sin skolegang. Derfor inviterer vi
dig til et samarbejde om dit barns skolestart.
I Albertslund Kommune arbejder vi sammen på tværs af børnehave, SFO og skole for at sikre, at dit barn får den bedst
mulige overgang. I uge 40/41 inviterer vi dig til et forældremøde i børnehaven. I uge 43 byder vi velkommen til åbent
hus hos skolerne og SFO’erne, hvor du og dit barn kan møde lærere og pædagoger – og muligvis kommende klassekammerater.
I denne pjece har vi skrevet alle de vigtigste informationer for dig som forælder. Hvis du gerne vil vide mere, kan du
gå ind på www.albertslund.dk/indskrivning, hvor du kan finde flere oplysninger om skolestart og SFO’erne.
Vi håber, du vil være med til at give dit barn en god skolestart. Det er i hvert fald vigtigt for os.
Vi glæder os til at se dig og dit barn.
Med venlig hilsen

Birgit Lise Andersen
Chef for Skoler & Uddannelse
Albertslund Kommune

Sisse Krøll Willemoes
Chef for Dagtilbud
Albertslund Kommune

Tidslinje – de vigtigste datoer
I det kommende år er der nogle vigtige datoer for dig som forælder. Vi vil i denne pjece gennemgå de vigtigste ting,
men først får du et overblik over datoerne.
I uge 40 og 41 er der forældremøde på tværs af børnehaver, SFO og skoler. I uge 43 byder skolerne og SFO’erne velkommen til åbent hus. Forældremøder/samtaler i børnehaven afholdes fra oktober til januar. I februar får I så besked
om, hvilken skole jeres barn skal gå på, og i marts kan I forvente et velkomstbrev fra skolen.
Skolerne afholder velkomstmøder i april måned, og den sidste dag i børnehaven er den 29. april. I maj starter
SFO’erne, og endelig, i august, er den store dag – den første skoledag.

Indskrivning – alt det praktiske
Indskrivning i skole og SFO
Indskrivning af dit barn til 0. klasse samt skolefritidsordning (SFO) foregår på kommunens hjemmeside
via selvbetjening. Indskrivningen er åben fra fredag den 1. oktober til og med søndag den 31. oktober 2021.
Gå ind på: www.albertslund.dk/indskrivning, log ind med dit NemID og følg anvisningerne.
Du kan indskrive dit barn hjemmefra eller fra computer på for eksempel biblioteket. Når skolerne holder åbent hus i
uge 43, kan du også få hjælp til at udfylde den digitale blanket. Du skal blot huske dit NemID. Har du brug for hjælp
til NemID, så kan du få hjælp på biblioteket.

Skal dit barn på privatskole, eller flytter I væk fra kommunen inden skolestart?
Hvis dit barn ikke skal starte i en af vores folkeskoler, er det vigtigt, at du alligevel udfylder den digitale indskrivningsblanket med besked om, hvilken skole dit barn i stedet starter på – eller hvilken kommune, I flytter til. Det er vigtigt
at Afdelingen for Skoler & Uddannelse får besked om, hvor dit barn skal gå, fordi kommunen har ansvaret for, at
undervisningspligten opfyldes.

Hvornår skal mit barn i skole?
Hvis dit barn er født i 2016, så skal barnet starte i 0. klasse i august 2022. Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn er parat
til at starte i skole, skal du hurtigst muligt kontakte børnehavens personale.

Hvornår får jeg at vide hvor mit barn skal gå?
Efter den 1. november skal Afdelingen for Skoler & Uddannelse i gang med at placere de indskrevne børn på vores fire
skoler, efter de ønsker der er givet. Kommunalbestyrelsen godkender elev- og klassefordeling i februar. I februar 2022
vil du modtage et brev fra Afdelingen for Skoler & Uddannelse om, hvilken skole dit barn skal gå på.
I marts 2022 modtager du et velkomstbrev fra skolen.
I løbet af april måned tager børnehaverne på besøg på skolerne, så børnene kan se, hvordan en SFO/skole ser ud.

SFO start
Den 2. maj 2022 starter børnene i SFO. SFO’en er en del af skolen, og pædagogerne fra SFO’en indgår i undervisningen,
og lærerne og pædagogerne samarbejder om børnene.

Sådan samarbejder vi bedst
Overgangen fra børnehave til SFO og skole
I Albertslund Kommune samarbejder vi på tværs af børnehave, SFO og skole for at sikre, at jeres barn får den bedst
mulige overgang. Samarbejdet indeholder disse to aktiviteter:
1. Forældremøder
2. Besøgsdage på SFO
Det er de samme aktiviteter, I og jeres barn vil møde, uanset hvilken børnehave jeres barn kommer fra, og hvilken
skole jeres barn skal gå på.

Forældremøder i børnehaven
I uge 40/41 inviteres I til et fælles forældremøde, hvor medarbejdere fra børnehaven, skolerne og SFO’erne deltager.
Her kan I høre om, hvordan børnehaven arbejder det sidste år og om, hvordan den første tid i SFO’en og skolen foregår.
I vil også få råd til, hvad I som forældre kan gøre for at hjælpe jeres barn bedst muligt i overgangen fra børnehave til
SFO og skole.

Besøgsdage på SFO
Alle børnehavebørn besøger en SFO/skole i april måned. På besøgsdagen ser jeres barn en SFO/skole og kan opleve,
hvordan hverdagen er i SFO’en.

Sådan deltager du i samarbejdet
I løbet af året er der skemaer, der skal udfyldes og møder, hvor det er vigtigt, at du som forælder deltager.

Forældremøde i børnehaven i uge 40/41
På forældremødet vil I høre om, hvordan børnehaven arbejder det sidste år og om, hvordan den første tid i SFO’en
og skolen foregår, samt få gode råd til hvordan I som forældre hjælper jeres barn bedst muligt i overgangen fra børnehave til SFO og skole.

Åbent-hus arrangementer på skolerne i uge 43
Kommunens fire skoler afholder åbent hus arrangementer i forbindelse med indskrivningen. Her har forældre og kommende elever mulighed for at tale med ledere, lærere og pædagoger på skole og SFO, ligesom skolen har mulighed for
at fortælle om, hvordan skolen arbejder. Det er også på de møder, I kan spørge om alt det, I er i tvivl om vedrørende
skolestart.
Der er åbent hus på skolerne på følgende dage:

Herstedøster Skole

Egelundskolen

Mandag den 25. oktober kl. 16.30-18.30
Trippendalsvej 2
2620 Albertslund
43 68 73 00
www.herstedosterskole.aula.dk

Onsdag den 27. oktober kl. 16.30-17.30
Egelundsvej 8-10
2620 Albertslund
43 64 73 50
www.egelundskolen.aula.dk

Herstedvester Skole

Herstedlund Skole

Tirsdag den 26. oktober kl. 16.30-18.30
Herstedvestervej 44-46
2620 Albertslund
43 68 73 40
www.herstedvesterskole.aula.dk

Torsdag den 28. oktober kl. 17.00 – 18.30
Nyvej 11
2620 Albertslund
43 68 71 50
www.herstedlundskole.aula.dk

Velkomstmøder
Vi afholder velkomstmøder på skolerne i april. Velkomstmødet er for børn og forældre, som skal starte på skolen.
Formålet med mødet er at børn, forældre, pædagoger og børnehaveklasseleder får hilst på hinanden.

Overleveringsskemaet
Skemaet er et redskab til at dele viden mellem børnehave, forældre og skole/SFO om det enkelte barns relationer,
ressourcer og kompetencer. Skolerne bruger overleveringsskemaerne, når de skal sammensætte klasserne og støtte
barnet i overgangen. Pædagogerne i børnehaven udfylder et skema for hvert barn, der skal i skole. Det er børnehaverne,
der sender skemaet videre til skolen, efter at I har givet jeres samtykke til det.

Overleveringssamtalen
En samtale vi tilbyder, hvis I eller personalet i børnehaven har behov for at videregive særlige informationer om jeres
barns behov. Samtalen skal hjælpe alle de voksne omkring barnet med at arbejde sammen om at imødekomme barnets
behov i det nye miljø. Vi håber, med disse aktiviteter, at jeres barn får en god og tryg overgang fra børnehave til SFO
og skole.
De børn, der har behov for undervisning i basisdansk, skal alle have en overleveringssamtale. Den viden og erfaring,
som både forældre og pædagogerne har i forhold til barnets sprogudvikling, er vigtig at få videregivet til SFO og skole,
så de kan bygge videre på barnets sprogudvikling.

Vi glæder os til at se jer!

Skoler & Uddannelse
BØRN, SUNDHED & VELFÆRD
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
+45 43 68 68 68
skoleroguddannelse@albertslund.dk
www.albertslund.dk/indskrivning

