Gældende for skoleår 2019/2020

En god og tryg overgang mellem dagtilbud og Skole

Munkevængets Skole Forskellighed styrker!

Kære kommende forældre.
Vi glæder os til at se jer og jeres børn. På Munkevængets Skole betyder det meget for os at overgangen
mellem dagtilbud og skole er så god og tryg som overhovedet muligt.
Dagtilbuddene, børnehaveklasselederne, Skolepædagogerne og skolens ledelse arbejder tæt sammen
om, at alle børn får en god og tryg skolestart.
En god skolestart er, at børnene glæder sig til at komme i skole. Det er derfor en rigtig god ting, at
børnene kan starte i vores glidende overgang (GLO). Børnene kan starte i GLO den 1.april. Her lærer
børnene hinanden, SFO og skole at kende, før de begynder i børnehaveklassen.
GLO har fantastiske rammer i SFO’en på pinjevej 2.
Vi har to børnehaveklasser, som arbejdet tæt sammen, så børnene kender hinanden på tværs af
klasserne.
Der er møder, hvor I vil blive inviteret alene og sammen med jeres barn inden skolestarten, så I kender
hinanden og skolen på forhånd.
Personale fra skolen har tæt samarbejde med dagtilbuddene inden børnene starter. Dette sker bl.a. ved
gensidige besøg.
Skolepædagogerne som er tovholdere i GLO tager rundt og hilser på børnene og snakker med
børnehavepædagogerne i marts måned.
I maj måned besøger GLO børnehaveklasserne.
Forældrene får besked om disse besøg i april/maj og om klassedannelserne, så snart disse er lavede i
samarbejde mellem GLO og børnehaveklasselederne.
Lærerne, som skal have 1. kl., har ugentlige lektioner i børnehaveklassen, så de kender børnene rigtig
godt også. Dette gælder både matematiklærer og dansklærer.
Første skoledag er mandag den 12. august 2019 kl. 8.05, hvor vi forventer at alle forældre er med. Det er
en festlig dag, hvor der er en kop kaffe og lidt information til forældre. Skolen og daginstitutionerne
arbejder også sammen om indhold. Børnehaverne besøger vores SFO og benytter også de flotte lokaler
allerede i forbindelse med dagtilbuddenes maxi-klubber for de kommende skolebørn
Med venlig hilsen
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Årshjul
Måned

Opgave, sted

Deltagere og Tovholder

August

GLO har i samarbejde med

Mischa og Julie i samarbejde med

børnehaveklasselederen, med

HG og MS , dagtilbuddene, kontor

udgangspunkt i samtaler med

og ledelse

dagtilbuddene, lavet foreløbige
klassedannelser - se nedenfor.

September

Møde d. 5.september 2019 vedr.

Rita, Kirsten, Hanne og Anne

”Den gode overgang” og strategi i (ledere)
forhold til GLO/skolestart

Dagtilbuddene orienteres og

Informationsaften planlægges

bakker op om arrangementet.

afholdt i september fra kl. 19.00 – HV er tovholder.
21.00 for kommende forældre,
hvor skolen retter henvendelse til
alle i skoledistriktet. Info-aftenen
planlægges sammen, afd. leder,
skoleleder og pædagogfaglig
leder.
Indbydelse til infomødet sendes
til Dagtilbuddene Palmeallé og
Pinjevejens Børnehus samt evt.
andre børnehaver, hvor der er
distriktets børn.
Oktober

November

Frist for indstilling til visitation

Før indstilling til visitation er der

Frist for ansøgning om

dialog mellem dagtilbud og skole

udsættelse af skolestart 15/11

Vi har et godt samarbejde mellem

2018.

skole og dagtilbuddene samt
forældre om skoleudsættelse.

Forældre får svar på deres
ansøgning inden juleferien. Evt.
afslagsbrev sendes også til BUF
samt liste over afgørelser.
December

Indskrivning foregår digitalt

Forældre kan hente hjælp på

Indskrivningsmateriale udsendes

skoles kontor, dagtilbuddene og

via e-boksen

SFO beliggende på Pinjevej 2
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Januar

Indskrivning foregår digitalt –

Forældre kan hente hjælp i skole,

lukker ned medio januar

børnehave og SFO beliggende på
Pinjevej 2

Februar

Planlægnings- og

Pædagogfaglig Leder Anne og

evalueringsmøde skole/GLO og

afd.leder for uv del Hanne

dagtilbuddene.

Indkalder: Hanne

Dato: aftales nærmere

Deltager: Pinjevejens Børnehus og

Sted: på Munkevængets Skole

Palmealle og evt. andre relevante

Dagsorden:
1. Evaluering af samarbejde og

dagtilbud, skole/GLO
Indkalder: Anne

forløb af
indskrivnings/skolestarts-møde
for forældre. (infoaften og
besøgsdag)

Dagtilbuddene og SFO

2. Planlægning af overleveringer
af børn til GLO/skole

Kontor og ledelse Munkevængets

3. Planlægning af kommende

Skole

møder
Relevante kompetencehjul
overleveres.
Skolens interne evaluering af
indskrivning
Marts

Overleveringssamtaler i

Deltagere: Julie og Mischa

dagtilbuddene.

Anne er tovholder:

Udover disse datoer er der

Mandag den 4.marts 2019

særlige overleveringer, som

Kl.9.00 – 12.00

dagtilbuddene indkalder til, hvor

I Pinjevejens Børnehus

der kan være andre deltagere, fx

Tirsdag den 5.marts 2019

fra PPR

Kl.9.00 – 12.00
I Daginst. Palmealle
Onsdag den 6.marts 2019
Kl.9.00 – 12.00
I Børnehaven Tusindfryd
Torsdag den 7.marts 2019
kl. 9.00 – 12.30
I Midtbyens Børnehus
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Besøgsdag den 7.marts 2019 kl.

Deltager: ledelsesrepræsentant fra

16.30 -18.00 for forældre og børn skolen, AKT-personale samt
til kommende 0.kI. i SFO’en på

personale fra GLO

pinjevej 2

Tovholder: Anne og kontoret

Brev vedr. optagelse i 0.kl.og

Tovholder: kontoret

brev om GLO sendes i
forældrenes e-boks.
April

GLO begynder med morgen kaffe Tovholder Anne
og rundstykker kl.8.00 – 9.00 i

Helle og Mette samt Julie og

SFO.

Mischa

Børnehaveklasselederne og

Tovholder Anne

skolepædagogerne laver i

Skolepædagoger (Julie og Mischa)

fællesskab klasselister.

og kontor

Klasselister til forældre med
besked om besøgsdage i maj og
juni på skolen/i klasserne.
Maj

Kommende elever besøger deres Helle og Mette samt Julie og
klasse sammen med

Mischa

skolepædagogerne. Dato mm
aftales mellem
skolepædagogerne og
børnehaveklasseledere.
Evt. forårsfest for GLO og
nuværende 0.klasser
Juni

Evt. informationsmøde for

Helle og Mette samt Julie og

kommende

Mischa

forældre/forældremøde?
Skolepædagogerne danner evt.
de første forældreråd.

Se indskrivningsfolderen på Munkevængets skolens hjemmeside http://munkevaengets-skole.kolding.dk
her kan I læse mere under menupunktet Ny elev? - En tryg skolestart - indskrivningsfolder
I er naturligvis altid velkomne til at ringe og aftale et besøg.
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Kontaktpersoner:
Munkevængets Skole
Afdelingsleder
Hanne Vinther Sørensen
Tlf. 40241176
Pædagogfaglig Leder
Anne Lu
Tlf.21673258
Distrikts Dagtilbud:
Pinjevejens Børnehus:
Leder Kirsten Bruun Johannessen
Tlf: 40 23 99 98
Daginstitution Palmeallé:
Leder Rita Gravesen
Tlf: 40 23 70 71
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