C. la Cours skoles 8-trins-raket: Opstart af nye 0. klasses elever
På C. la Cours Skole har vi 2 børnehaveklasser med maksimalt 20 elever i hver klasse.
Inden skolestart er det trygt for både børn og forældre at kende skolen og de voksne. Ved skolestart er det vigtigt at
være så godt rustet som muligt til at klare de udfordringer, barnet møder i skolen såvel socialt som følelsesmæssigt.
Trin 1
Derfor starter vi allerede i august måned året før skolestart med et forældremøde (uden børn) specielt rettet mod helt
nye forældre. Skolens ledelse orienterer om, hvad C. la Cours Skole er for en størrelse. Alle spørgsmål om skolen kan
stilles den aften, og mødet afsluttes med en rundgang på skolens område.
Trin 2
I august-september inviterer vi de første 50 fra ventelisten til forældre/barn-samtaler.
Ved denne samtale, som foregår i en af børnehaveklasserne, vil vi tale med jer om jeres barn. Og hvad der er lige så
vigtigt; også med jeres barn - vi vil bl.a. snakke med barnet om, hvad han/hun mest leger med i børnehaven.
Dette er også en brik i puslespillet om at få sammensat to ligeværdige klasser, hvormed vi mener, at vi får blandet
børnene bedst muligt.
Trin 3
I november måned inviteres børn og forældre til en inspirations-eftermiddag, hvor lærere og pædagoger guider i
værksteder med lege og aktiviteter, der udfordrer og stimulerer barnet. Det kan handle om tal, bogstaver, det naturfaglige, hukommelse og koncentration.
Trin 4
Fjerde trin er besøg i barnets børnehave, om muligt, af skolens to børnehaveklasseledere. Her vil vi hilse på barnet og
lytte til, hvad barnets pædagog kan fortælle om barnets stærke og svage sider, således vi ved, hvad vi skal tage hensyn
til og være opmærksom på. Dette samarbejde med barnets pædagog kræver en accept og en underskrift fra jer
forældre. Herefter sammensættes klasserne.
Trin 5
Vi afholder forældremøde allerede i foråret, således at forældrene også kan se hinanden og høre lidt om skolen og
arbejdet i børnehaveklassen. På dette møde offentliggøres klasselisterne.
Trin 6
Som sjette trin opfører 5. klasse hvert forår en musical. Generalprøven på denne musical bliver et vist antal børn fra
børnehaverne inviteret til. Denne dag er børnehaveklasselederne naturligvis også tilstede.
Trin 7
I foråret inviterer vi en formiddag barnet eller børnene med pædagogen fra børnehaven og/eller forældre til åbent
hus i børnehaveklassen, således de har mulighed for at se, snakke og lege med hinanden for første gang.
Trin 8
Ottende trin er det sidste trin før skolestarten. Det er en aften lige inden skolens sommerferie, hvor barnet og
forældrene mødes med de kommende klassekammerater. Denne aften får børnene mulighed for at opleve deres
første "time" i børnehaveklassen, mens forældrene er til et forældremøde, hvor de mødes med skolens ledelse og
SFO-personale.
Venskabsklasse
6. klasserne er hvert år børnehaveklassernes venskabsklasser. I første uge efter skolestart kommer de to
venskabsklasser på besøg i børnehaveklasserne, så de får mulighed for at lære hinanden at kende. Dette får stor
betydning for børnene, idet der altid er en stor ven at støtte sig til på skolen.
Vi ønsker og tror på, at denne skolestarts-raket hjælper børn og forældre med at få en god fornemmelse i maven ved
at tænke på C la Cours Skole som deres skole. Vel mødt.
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