
VELKOMMEN TIL HÆLDAGERSKOLENS

FØRSKOLE





OM FØRSKOLEN
Førskolen er en fantastisk mulighed for at gøre overgangen fra børnehave til skole så glidende som
mulig.

Vores fornemmeste opgave er, at gøre dit barn helt klar til skolestart i august. Inden august vil dit barn
kende underviserne i skoledelen, personalet i SFO’en, lokalerne på skolen og dit barn vil vide, hvad der
forventes af et skolebarn.

Når dit barn kender alt dette til august, vil der være overskud til at nyde skolen, når den starter. Så kan dit barn
fokusere på glæden ved at have sin rigtige skoletaske med, at opleve virkelige skoletimer og endelig at være
begyndt sådan rigtig i skole!

Her kommer I forældre ind i billedet

For at overgangen bliver bedst mulig, har vi brug for et godt samarbejde med jer forældre.
Derfor har vi lavet denne velkomstfolder, som indeholder de vigtigste informationer, så du og dit barn

kan føle jer godt klædt på.

I skal være en del af Hældagerskolen de næste mange år, og vi ønsker jer hjertelig velkommen.

God læselyst og spørg endelig, hvis der er noget, I savner viden omkring…



DAGENS STRUKTUR
Åbningstider

● Kl. 6:30 åbner vi i SFO’en
○ Kl. 7:30 går førskolebørnene fra SFO’en til førskolen sammen med personalet
○ Om eftermiddagen går førskolebørnene over i SFO’en sammen med personalet

● Kl. 17:00 lukker vi i SFO’en

SFO er inkluderet i dit barns førskolemodul.

Mødetidspunkter - En god start på barnets dag

Om morgenen er der tid til at lege i SFO’en og bagefter i førskolen. Kl. ca. 8.50 rydder vi op og gør klar til at
samles i grupperne fra kl. 9. Det er vores erfaring, at det giver barnet en rolig start, hvis der er tid nok til både at få
sagt ordentligt farvel til jer samt at få snakket og leget med de andre børn inden oprydningen begynder.

Det er vigtigt, at dit barn senest er mødt ind, når vi samles i grupperne kl. 9.00.
Ved særlige lejligheder, kan barnet blive nødt til at komme efter kl. 9, men det er vigtigt, at I er opmærksomme
på, det ikke sker regelmæssigt.

Grupperne

Når dit barn starter i førskolen, vil en del af førskoledagen foregå i barnets gruppe. De indledende grupper er
dannet i samarbejde med børnehaverne, for at sikre, at dit barn kommer i en gruppe med andre børn, som det
har en relation til i forvejen.

Henover førskoleperioden vil grupperne være dynamiske, da en del af formålet med førskolen er at danne de
mest harmoniske klasser. Det kan betyde, at nogle børn har brug for at skifte til en anden gruppe undervejs, for
at få en bedre skolestart.

Vi går i dialog med jer, hvis jeres barn skal skifte gruppe. Det er vigtigt, I som forældre er meget bevidste i
kommunikationen med jeres børn om, at vi først snakker om klasser, når de er dannet og o�entliggøres.



Måltider

● Morgenmad kl. 6:30-7:15
○ For førskolebørn der kommer i morgen-SFO, vil der blive serveret morgenmad i SFO’ens

køkken. Man må også gerne medbringe sin egen morgenmad og spise her.
○ De større børn i morgen-SFO’en spiser deres egen mad, da der kun serveres morgenmad for

førskolebørnene.
● Frugt kl. 9:00

○ Barnet medbringer selv frugt eller lidt let at spise. Børnene henter frugtposen i deres tasker, og
spiser det i deres grupper. Husk drikkedunk med navn på.

● Frokost kl. 11:30
○ Barnet medbringer selv madpakke og drikkedunk. Husk navn på madkassen, fryseposer,

drikkedunk osv. Der er et køleskab i hver gruppe. Køleskabet står inde i gruppens lokale, så det
er let for dit barn at sætte sin madpakke ind om morgenen og �nde den igen til middag.

● Eftermiddagssnack
○ Vi serverer lidt mad løbet af eftermiddagen. Det har funktion af et let måltid eller en snack. I

må gerne give jeres barn ekstra mad med, hvis de skal være i SFO længe eller har en god appetit.
■ Giv os besked, hvis der er særlige hensyn, der skal tages ift. dit barns kost.

Dagens indhold

Vi laver ugeplaner, så I kan følge med i, hvad der skal ske i førskolen. I vil kunne se hver gruppes ugeplaner i
vinduerne ved grupperummet samt på Aula. På dørene ind til SFO’en i blok 1 �nder I aktivitetsplanen. Her kan
I følge med i den næste måneds aktiviteter, som foregår om eftermiddagene i SFO-tiden.



FORMÅLET MED FØRSKOLEN
For børnene skal førskolen være et trygt og rart sted, hvor de lærer Hældagerskolen at kende på en legende og
behagelig måde.
Men bag kulissen foreligger der et stort arbejde for både os som skole, men også for jer som forældre.
Her er de fokuspunkter, vi sammen har for førskoleperioden:

● At danne harmoniske klasser
● At styrke børnenes relationer, så barnet har et passende antal hensigtsmæssige relationer og udviser

god adfærd overfor andre.
● At styrke børnenes selvhjulpenhed, så barnet kan fungere tilpas uafhængigt af voksne i en førskole-

og skoledag.
○ Her er vi afhængige af hjælpsomme forældre. Du skal støtte dit barn i med tiden at kunne gøre

tingene selv. Dit barn skal lære:
■ At bære sin taske selv og sætte tingene på plads i køleskabet og på garderoben.
■ At pakke tasken selv, når I skal hjem om eftermiddagen.
■ At sige godmorgen til personalet og sørge for at blive trykket “Kommet” på

Tabulex-skærmen i SFO’en. I førskolen gør de det ved selv at sige til den voksne, der er
nær pulten ved indgangen, at man er kommet.

■ At selv sige farvel til sine forældre. Vi hjælper selvfølgelig gerne, men det er vigtigt, vi
voksne samarbejder om, at barnet på sigt lærer at sige farvel selv.

■ At klare toiletbesøg selv.
■ At tage sit tøj og udetøj af og på selv. Dit barn skal også lære at være bevidst om at se

på, hvordan vejret er og tage tøj på, der passer til vejret. Hjælp dit barn ved at
medbringe regntøj, gummistøvler og andet passende tøj til det danske vejr.

■ At �nde sit skiftetøj på garderoben. Du skal hjælpe dit barn ved at sørge for, at dit barn
har nok skiftetøj med hver dag.

■ At holde orden på sin garderobe
● At styrke børnenes skoleparathed, så barnet kan være i tilpas ro og fokus i en skole-lignende lektion.

○ Dette har børnehaverne og I forældre allerede haft fokus på, og vi fortsætter, hvor I slap med at
lære barnet at:

■ Skrive sit navn
■ Vente på tur og koncentrere sig i længere tid
■ Acceptere små skal-opgaver
■ Deltage i leg og aktiviteter
■ Gå på række og sidde i rundkreds
■ Lytte til de voksne og ikke pjatte i “timerne”



FØRSKOLEN OG SFO’EN
I førskolen har vi også fokus på at vænne dit barn til at gå i SFO, fordi størstedelen af alle børn på 0. årgang går i
SFO.

Hvordan foregår det

Vi oplever en stor glæde hos mange førskolebørn, når de bliver en del af de legemuligheder og aktiviteter, som
vores SFO tilbyder.
Vi oplever samtidigt også enkelte børn, der har brug for lidt ekstra støtte og tid, før de er helt klar til at begive sig
frit rundt i SFO’en.

Derfor kommer førskolebørnene også til at være i SFO’en. Her får de hængt deres ting på plads i deres
SFO-garderobe, som er i hhv. Engen og køkkenet, hvorefter de kan gøre sig klar til en dejlig SFO-eftermiddag.

Dit barn har mulighed for at være omkring det kendte førskolepersonale i SFO-tiden, indtil de er trygge og klar
til at begive sig på egen hånd og med vennerne ud i SFO-verdenen. Det giver de forsigtige børn, der lige skal se
tingene an og have lidt støtte, en mulighed for stille og roligt at blive klar til at bevæge sig ud og opleve SFO’ens
muligheder.  Vi oplever børnene hurtigt tager SFO’en til sig og værdsætter denne del af dagen.

Vi har gennem tiden erfaret, at den bedste måde at gøre børnene trygge ved de nye og ældre børn i SFO’en, er ved
at være en del af SFO’en. Ved at gøre det fra starten, bliver det en naturlig del af deres nye skoleliv.



GARDEROBERNE
Dit barn har sin egen garderobe ved sit grupperum. Her kan du læse om, hvad der skal være på garderoben..

● En kasse til skiftetøj o.a (kassen får dit barn med over i skolen til august)
● En hylde til handsker, papirer I skal have med hjem osv.
● Knager til overtøj (husk overtøj til al slags dansk vejr, da dit barn er ude hver dag)
● En bænk eller rist i bunden af garderoben, så fodtøjet ikke står på gulvet ift. rengøring.

Førskolen låses op kl. 6:30. Hvis du a�everer dit barn inden 7:30, kan I gå forbi førskolen med de ting, der skal
ind på garderobe og i køleskabet (madpakke, drikkedunk, taske osv.).
Hvis du henter dit barn efter vi er gået i SFO’en, vil førskolen være åben indtil kl 17.



TABULEX
Du skal som ny forælder logge ind på Tabulex på adressen www.sfoweb.dk og oprette dig vha. NemID. Gør det
gerne i dag og senest i løbet af denne uge.

Herefter skal du under “Aftaler” taste ind, hvornår dit barn skal hentes. Man kan lave faste ugentlige aftaler, eller
man kan manuelt taste det ind hver dag. Det er okay, du skriver cirka-tidspunkter. Men det er vigtigt for os og dit
barn, at du får skrevet et tidspunkt ind hver dag. Det giver en tryghed for dit barn at vide hvornår han/hun bliver
hentet.

Under “Stamkort” skal du indtaste, hvis andre end du som forældre må/ikke må hente, evt. allergier o.a.

Under “Ferie/Fri” skal du beslutte, om du har brug for feriepasning. Deadline er altid en måned før hver ferie
begynder. Vi vil så gerne bruge vores personaleressourcer bedst mulig, så husk altid meld korrekt ud ift.
feriedagene og inden deadline er nået. Herefter låser tilmeldingen.

Vi bruger også Tabulex’ opslagstavle til at kommunikere med dig som forældre om aktiviteter, arrangementer
o.a. Tabulex skal kun bruges i forhold til at holde styr på de praktiske ting i SFO’en.
Hvis du har spørgsmål eller informationer omkring dit barn, førskolen eller SFO’en, skal du dog helst kontakte
dit barns pædagog via Aula eller afdelingsleder Jamie Møller på jammo@vejle.dk.

Telefonbeskeder

Hvis jeres barn er syg, skal I ikke ringe og fortælle førskolen det. I skal logge ind på Tabulex og melde jeres barn
syg. Kendt fravær såsom ferie og fridage skal I også selv melde ind på Tabulex og hvis det er længerevarende, bør I
informere gruppepædagogen om det via Aula.

Men bliver dit barn forsinket, eller er der anden vigtig information som haster, så kontakt os på telefon:
● Førskolen: 21729527
● SFO Myren: 21524976

http://www.sfoweb.dk
mailto:jammo@vejle.dk


Tabulex i hverdagen

I førskolen og SFO’en bruger vi Tabulex til at registrere, hvem der er kommet og gået hjem. Dit barn skal altid
sige goddag og farvel til den voksne, som er ansvarlig for Tabulex’en.

● A�evering i SFO’en (før 7:30)
○ Dit barn bruger Tabulex-skærmene på væggene og trykker sig “Kommet” og siger godmorgen.

● A�evering i førskolen (efter 7:30)
○ Dit barn siger godmorgen til den voksne ved pulten på Stranden og trykker sig “Kommet” på

Tabulex-skærmen i den store garderobe.
● Afhentning i førskolen først på eftermiddagen

○ Dit barn siger farvel til en voksen, og trykker sig hjem på Tabulex-skærmen.
● Afhentning i SFO’en senere på eftermiddagen (tidspunktet for overgangen ligger ikke fast)

○ Dit barn trykker sig selv hjem på Tabulex-skærmen i SFO’en. Herefter er det utrolig vigtigt, at I
også får sagt farvel til den voksne, der er ved Tabulex iPad’en.

Hvis der sker fejl og dit barn ikke bliver trykket hjem, kan vi bruge lang tid på at lede efter barnet og derefter at
ringe til dig, for at høre om det er en fejltagelse. Så hjælp os med at sikre, at dit barn husker at blive trykket hjem
på Tabulex.
Skulle det ske, at I først kommer i tanke om det efter I er taget hjem, så ring endelig og giv os besked!

Aula
Kommunikation mellem skole og hjem foregår primært via Aula.
I førskolen vil noget kommunikation stadig foregå, når du a�everer og henter dit barn, ligesom du også vil kunne
se ugeplanerne på opslagstavlen i førskolen.

Aula kan tilgåes via en app eller via www.aula.dk Første gang du logger på skal du bruge dit NemID.  Følg evt
dette link for nærmere information ift adgang www.aulainfo.dk.

Hvis du skriver til personalet på Aula, kan du som udgangspunkt forvente svar inden for et par hverdage, med
mindre medarbejderen er syg, på kursus eller har anden form for fravær. Hvis det haster, skal du kontakte skolen
via telefon. Vi forventer, at du tjekker Aula – gerne én gang dagligt.

http://www.aula.dk
https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/adgang-til-aula/


ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER
Glemte sager

● Børn forlægger let deres tøj. Så sørg for navn i alt overtøj og fodtøj. Der er en kasse i SFOen samt
indenfor indgangen til førskolen til det tøj, vi �nder rundt omkring.

Hjemmesko

● I førskolen leger børnene meget på gulvet. Derfor må man ikke have udendørssko på indenfor. Det er
derfor en god idé at dit barn medbringer hjemmesko. Der �ndes ved indgangene blå overtrækssko til jer..

Afhentning

● Vi forventer, at børnene rydder eventuelle legesager eller materialer op, inden de tager hjem. Her har vi
brug for jeres opbakning: Spørg dem, om de skal have ryddet noget op, inden I kan gå.

Fødselsdage

● Fødselsdagsbørn fejres naturligvis i førskolen. Det sker i den gruppe, barnet er tilknyttet. I må gerne
sende noget med til uddeling blandt børnene. Frugt, slik, boller eller andet.

● Eventuelle fødselsdagsinvitationer omdelt i førskolen, skal være til enten alle børn i gruppen, alle pigerne
i gruppen eller alle drengene i gruppen - så ingen føler sig udenfor.

Legetøj

● Hver fredag er legetøjsdag. Dit barn kan lege med sit legetøj før kl 9 og efter kl 14. Nogle gange blive der
også sat tid af i ugeplanen til at lege om formiddagen. Der skal ikke medbringes devices til at spille på.

Solcreme

● Når solen kommer frem, skal I beskytte jeres barn med solcreme hjemmefra hver morgen. Førskolen har
solcreme, som vi giver børnene på til middag.

Indmelding i SFO

● Førskolen slutter efter uge 25. I uge 26 er SFO´en åben (fra d. 1. august skal børnene være tilmeldt i
SFO, for at de kan komme de resterende feriedage inden skolestart).

● Tilmelding foregår på Borger.dk -> Digitale pladsanvisning, hvor du kan opskrive dit barn. Du kan med
fordel gøre det allerede nu, så du ikke glemmer det. Opstår der udfordringer, så kontakt
Pladsanvisningen telefonisk på 76 81 50 94.



KONTAKT
Et godt skole/hjem samarbejde bygger på god kommunikation om vores fælles udgangspunkt:

Dit barns trivsel og læring

Derfor er det også vigtigt, at vi samarbejder om at gøre skoledagen bedst mulig for barnet. Hvis du har spørgsmål
eller informationer omkring dit barn eller SFO’en, skal du kontakte dit barns pædagog via Aula.

Hældagerskolen

● Hjemmeside: www.haeldagerskolen.dk
● Facebook side: www.facebook.com/haeldagerskolen (billeder fra skole- og SFO-dagen)
● Kontakt Førskolen: 21 72 95 27
● Kontakt Jamie Møller, daglig leder af SFO’erne: 20 12 82 42 | jammo@vejle.dk

Tabulex

● Login: www.sfoweb.dk
● Vejledninger: https://www.ist.com/dk/support-dagtilbud/

http://www.haeldagerskolen.dk/
http://www.facebook.com/haeldagerskolen
mailto:jammo@vejle.dk
http://www.sfoweb.dk
https://www.ist.com/dk/support-dagtilbud/

