_______________________________________________________________________________________

Så varer det ikke længe førend jeres barn skal starte på en ny periode i deres liv. Vi glæder os rigtig
meget til at tage imod hver og en af jer.
Vi har nu fået en god og værdifuld overlevering fra dagtilbuddene og er i gang med at danne nye
klasser. Vi bliver fire 0. klasser i skoleåret 21/22 med ca. 23 børn i hver klasse. Vi arbejder på at
skabe nye gode sociale og læringsrige fællesskaber, så alle børn får så god og tryg en skolestart som
muligt.
Vi har lavet en lille film ” Velkommen til Kragelundskolen”, der viser rammerne på skolen, samt nogle
af de voksne børnene vil møde ved skolestart. Den ligger på hjemmesiden under vores skole.
Vigtige datoer.
•
•
•
•
•

D. 27. maj kl. ca. 15.00 bliver jeres barns klasseliste sendt ud via E-boks. Her vil det også
fremgå hvem der er børnehaveklasseleder og hvem der er primær pædagog i klassen
I løbet af juni måned vil enkelte børn og deres familie blive indkaldt til overleveringsmøder.
D. 10. Juni vil i blive indkaldt til et kort møde, mellem jer forældre, jeres børn og det
kommende klasse team.
D. 2. august vil det være muligt at starte i SFO og få en blød overgang til skole og fritidslivet
D. 9. August starter børnene i deres nye klasser.

Skolestarten er en spændende tid, hvor jeres barn får mange nye relationer, og på Kragelundskolen
arbejder vi grundigt med netop de sociale relationer. Vi danner blandt andet legegrupper og har
meget fokus på den sociale trivsel i klassen. Der er flere børn, der ikke nødvendigvis kommer med
venner fra børnehaven, og det har vi stor erfaring med at arbejde med. Vi er sikre på, at jeres barn
er klar til at komme i skole med de nye og store udfordringer de vil møde.
Skulle i have spørgsmål eller andet vigtig i har brug for at tale med skolen om er i velkomne til at
kontakte mig på: ranbk@aarhus.dk
Vi glæder os til at møde jer og det fremadrettede samarbejde.
Mange Hilsner
Randi Kragelund – Pædagogisk leder.

