
 
 
Parat til skole 
 
Et barn, der behersker en stor del af følgende kompe-
tencer, vil have gode forudsætninger for at klare sig i 
skolens fællesskaber: 
 
- koncentrere sig 
- holde på en blyant, klippe og tegne 
- eksperimentere med skriftsprog 
- sidde roligt på en stol 
- bevæge sig frit og varieret 
- være selvhjulpen med påklædning og toiletbesøg 
- være kropsbevidst 
 
- udtrykke sig forståeligt  
- løse konflikter verbalt 
- fortælle om en oplevelse, så andre kan forstå den 
- sige noget i en gruppe 
 
- have begreb om sin omverden, herunder naturen 
- kunne modtage en fælles besked 
- fordybe sig i noget betydningsfuldt 
 
- være god til at lege 
- inkludere andre i fællesskabet 
- sætte sig i en kammerats sted 
- lytte aktivt - også til andre børn 
- tilsidesætte egne behov 
- aflæse andres signaler 
- respektere andres grænser 
- være tryg ved at være sammen med andre 
- tro på sig selv og kunne arbejde selvstændigt 
- kunne beherske sit temperament 
- kunne sige til og fra 
- klare passende udfordringer 
 
Er I i tvivl om jeres barn er parat til at starte i skolen, 
er I altid velkomne til at tale med personalet i dagtil-
buddet eller på skolen. 

 
 

Kragelundskolens distrikt består af: 
 
Kragelundskolen  Selvejende dagtilbud: 
Parkvej 18, 8270 Højbjerg  Vuggestuen Frederiksgaarden  
Tlf. 8713 6464  Højmarksvej 45 
Skoleleder    8270 Højbjerg 
Pædagogisk leder: Randi Kragelund Tlf.: 86273688 / 29208077  
   DTleder: Gitte Christine Lauridsen 
 
UU-vejleder: Reza Karimi  www.daginstutioner-aarhus.dk  
Sundhedspl. Gitte Nørlev/  
Alida Brusch   Børnehaven Mosegården 
Skolelæge: Britta Weyer  Rosenvangs Allé 212 8270 Højbjerg  
www.kragelundskolen.dk  Tlf. 2478 3339 
   DTleder: Ditte Brøchner Bonnet 
   www.daginstitutioner-aarhus.dk  

PPR syd     

Skolepsyk.Hanne Anskjær Pedersen D.I.I Skovslottet 
Småbørnsps. Anne Ipsen Bruun Skovriddervej 20 
Talehørekonsulent Lise Ejg Kristensen 8000 Århus C 
Talehørekonsulent Karen J. Nielsen Tlf.: 4185 9640 
Tlf. 8940 3787  DTleder: Inger Thyrre Sørensen 
www.ppr-aarhus.dk  www.daginstutioner-aarhus.dk 
   

Myndighedscentret   Dagplejen Syd  
for Børn og Familier  Elverdalsvej 103  
Karen Blixens Boulevard 7, 8220   8270 Højbjerg 
Brabrand   Pæd.leder. Bente Lindahl 
Tlf. 8940 6200   Tlf.: 2920 4066 
Områdekoordinator: Erna Damgaard www.dagtilbud-aarhus.dk 
Familierådgiver: Louise Randers  

Familierådgiver: Anette Pedersen  Ung i Aarhus Syd: 
   Grøndalsvej 2  
   8260 Viby J 

Skåde/Højbjerg dagtilbud Leder: Ole Ibsen 

Dagtilbudsleder: Jan Madsen Vice FU leder: Titte Randvig 
Mantziusvej 5, 8270 Højbjerg       
www.hoejbjerg.dagtilbudaarhus.dk    
   Skåde Kragelund fritidscenter  
1. Børnehaven Rygården  Fritidsleder: Kirsten Sønderby 
Elverdalsvej 46, 8270 Højbjerg Tlf. 5157 6600 
Tlf. 4012 4536   www.uiaa.dk 
Pæd. leder: Anja Fønns  

www.skaadehoejbjerg.dagtilbudaarhus.dk  1. Lyseng Fritidsklub 
   Lysengvej 4A, 8270 Højbjerg 
2. D.I.I. Kridthuset  Afdelingsleder: Mette Lindhardt 
Saralyst Allé 56, 8270 Højbjerg www.uiaa.dk 
Tlf. 4185 7620  
Pæd. leder: Mette Bjerregaard 2. Klub4 (klubtilbud til 4. årgang)  
Jensen   Parkvej 18, 8270 Højbjerg 
www.skaadehoejbjerg.dagtilbudaarhus.dk Tlf. 41874684 
   Afdelingsleder: Mette Lindhardt 
3. D.I.I. Børneslottet  Tlf. 41857404 
Albert Naursvej 19-21, 8270 Højbjerg  
Tlf. 4185 8247  3. Kragelund Ungdomsklub – ClubK 
Pæd. Leder: Ninna Lajer   Parkvej 18, 8270 Højbjerg 
www.skaadehoejbjerg.dagtilbudaarhus.dk Tlf. 5157 6600 
   www.uiaa.dk    
    
4. D.I.I Kræmmerhuset                           Ungdomsskolen Kragelund 
Olaf Rudesvej 20, 8270 Højbjerg Afdelingsleder: Peter Sørensen 
Tlf. 4185 7516  Tlf. 4185 7188    
Pæd. Leder: Kim Lagoni Thomsen www.uiaa.dk       
www.skaadehoejbjerg.dagtilbudaarhus.dk   
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Når dit barn skal  

i skole 
 
 
 
 
 

- om overgangen 

fra dagtilbud 

til Kragelundskolen 
 
 
 
 
 

Kære forældre 
At starte i skole er at starte på en ny periode i livet. 
Lokaldistriktsgruppen i Højbjerg samarbejder om at 
gøre overgangen fra dagtilbud til skole så tryg som 
mulig. 
 
I denne pjece fortæller vi om, hvem vi er, hvad vi gør, 
hvordan vi samarbejder og hvilke muligheder I som 
forældre har for at orientere jer om overgangen til sko-
len. Desuden informerer vi om det at være skoleparat. 
 
Sidst i pjecen er der en oversigt over deltagerne i  
lokaldistriktssamarbejdet. 



Om overgangen fra dagtilbud til skolen 
 
I efteråret 
Hvis jeres barn skal starte i skole næste år, inviteres I 
til en samtale i dagtilbuddet. Ved denne samtale drøf-
tes barnets kompetencer og kommende skolestart. 
Samtalen tager udgangspunkt i det digitale dialoghjul. 
Det aftales endvidere, hvad forældre og institution i 
samarbejde kan gøre for at sikre, at barnet besidder de 
nødvendige kompetencer og robusthed til skolestarten.  
 
I november holder skolen informationsmøde for kom-
mende forældre. Her får I oplysninger om skolestarten, 
om arbejdet i 0. klasse, om fritidstilbuddet i SFO og om 
samarbejdet med dagtilbuddet. 
 
Personale fra distriktets dagtilbud inviteres til skolens 
informationsmøde og deltager efter behov. 
 
I perioden frem til skolestarten målretter dagtilbuddene 
pædagogikken omkring de børn, der skal i skole. Spørg 
i dagtilbuddet, hvad der sker omkring jeres barn. 
 
Elektronisk skoleindskrivningen finder sted i december. 
Her opfordres forældrene til at give tilladelse til, at dag-
tilbuddet kan videregive relevante oplysninger om bar-
net til skolen. Samtidig skal der søges om plads i SFO 
til barnet.  
OBS: Forvaltningen udsender information om indskriv-
ningen til forældrenes e-boks.  
 
 
I foråret 
 
Institutioner fra andre skoledistrikter, der sender børn 
til Kragelundskolen, inviteres til at deltage i samarbej-
det om skolestarten. 
   
Dagtilbuddene følger op på efterårets samtaler om bar-
nets overgang til skolen og aftaler med forældrene 
hvilke oplysninger, der er relevante at give videre til 
skolen. 
 
 

 
 
Kragelundskolen holder møder med dagtilbuddene i 
skoledistriktet om alle børn, der starter i skolen til au-
gust. Her fortæller pædagogerne om børnegruppen, 
der starter i skolen. De aftalte oplysninger om det en-
kelte barn videregives, så skolen kan tage de nødven-
dige hensyn.  
 
På denne baggrund danner skolen klasserne. 
 
I maj inviteres alle dagtilbuddene på besøg i 0. klasse. 
Her oplever jeres barn, hvordan en dag i 0. klasse fo-
regår. 
 
I nogle tilfælde kan et møde omkring barnet være nød-
vendigt inden skolestarten. I et sådant netværksmøde 
deltager forældre og personer, der er relevante i forhold 
til barnets start i skolen. 
 
Kort før sommerferien inviteres kommende 0. klasse-
elever og deres forældre til et fyraftensmøde på skolen. 
Her vil børnene møde deres kommende klassekamme-
rater, børnehaveklasseleder og klassepædagog. 
 
 
 
 
Skolestarten i august 
Jeres barn kan begynde i SFO fra den 1. august. Her-
ved bliver der mulighed for at lære SFO’en, klassepæ-
dagogen og nogle af de andre børn at kende inden sko-
lestarten. I kan desuden fortælle os om jeres barn og 
om eventuelle specielle hensyn, vi skal tage. 
Vi prioriterer her tid til samvær med børnene og sam-
tale med forældrene. 
 
Når jeres børn begynder I SFO, går de sammen med 
de andre børn fra 0. klasse. På den måde vil der være 
mange nye kammerater, men også nogle de måske 
kender i forvejen. Der er tilknyttet klassepædagoger til 
alle 0. klasserne, sådan at jeres barn ud over sin egen 
klassepædagog får et helt team, der arbejder sammen 
på årgangen. 

 
Der vil hver uge være både obligatoriske og frivillige 
aktiviteter i SFO. Vi prioriterer børnenes egen leg og 
motivation til at få nye og flere kammerater understøt-
tet af teamets pædagoger. 
 
For børn, der benytter skolebussen, kan der efter hen-
vendelse fra forældrene til SFO etableres transport til 
SFO allerede fra den 1. august. 
 
Jeres barn har skolestart samme dag som resten af 
skolens elever. Den første skoledag mødes vi på sko-
lens Store Torv til en særlig velkomst. 
 
Efter ca. ½ år vil I sammen med jeres barn blive invi-
teret til en samtale med sundhedsplejersken. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokaldistriktssamarbejdet 
Distriktssamarbejdet er et tværfagligt samarbejde 
imellem magistraterne for ”Børn og Unge” og ”Sociale 
forhold og beskæftigelse”. 

 

Formålet med arbejdet i distriktsgruppen er at støtte 

alle børn og unge i deres opvækst, når der er behov 

herfor. Dette sker gennem samarbejde imellem med-

arbejdere på institutioner i Kragelundskolens distrikt 

og ved samarbejde imellem medarbejdere og familier  

i distriktet. 
 
 
 

 
 


