INFOBREV OM FØRSKOLESTART
Disse informationer gennemgås i infovideoen, men for det hurtige overblik og klikbare links, kommer dette
brev. Videoen gennemgår de samme informationer, men mere uddybende.










Samarbejde: Skole & Hjem
o I er den trygge base og vores vigtigste samarbejdspartner
o Følgende er essentielt: Løbende dialog | Tillid | Medansvar | Anerkendelse
o Tilpas flydende dialog: Hvad ser hjemmet, hvad sker skolen og hvad oplever barnet selv.
Det er det bedste udgangspunkt for at hjælpe.
Den gode overgang: For at skabe en tryg, glidende overgang, har vi
o Overlevering fra børnehaven og jer forældre
o Videomøder med jeres børn i bhven
o Videopræsentation af vores personale, Hældagerskolen og ”Lidt om os”-flyeren
o Fælles tema for Vejle Kommune ”Hjulene ruller”: Vil vi arbejde med i førskoleperioden
o Overgangsmapper fra børnehaverne: Børnene kan give os et indblik i, hvad de har lavet i
børnehaven, ved at vise noget fra deres mapper (vi har modtaget dem)
o Gruppedannelse: Børnehaverne har inddelt jeres børn i legegrupper som vi sikrer, de starter
ud i.
Videoer:
o Video til jeres barn: Hr. Skægs ”Første Skoledag”
 https://drive.google.com/file/d/1dyJI2SW_VTvbtk9gbGrkd7nPQoeARxN/view?usp=sharing
o Video til jer:
 Vejle Kommune ” Hjælp - mit barn skal starte i skole!”
 https://www.youtube.com/watch?v=npZFwYH86Bo
 Vejle Kommune ”De 8 kompetencer”
 https://www.youtube.com/watch?v=ddoh5Sw_yDM&t
Formål med førskolen
o Grupperne skal blive til harmoniske klasser med et stærkt fællesskab
 De er dynamiske, men vi flytter ikke på børnene bare for at flytte dem, Det er kun,
hvis det er en uhensigtsmæssig gruppesammensætning eller hvis vi vurderer, et
barn har behov for et skifte. Derfor kan der blive rokeret lidt rundt mellem grupperne
løbende.
 Vi informerer jer forældre og vi prøver det af i en uge eller to oftest, for at se om
ændringen fungerer.
o Vi skal lære børnene at kende og begynde at hjælpe dem, der har noget vigtigt at øve på, så
de allerede er godt på vej inden de starter i skole til august.
o Børnene skal:
 blive tilpas selvhjulpne i en skoledag
 blive skoleparate og kunne være tilpas fokuserede i lektionerne
 have et passende antal hensigtsmæssige relationer og være gode overfor hinanden
o Og så handler Førskolen om at give børnene en dejlig tid – de bemærker ikke, hvor meget
arbejde, der foregår bag kulissen.
o Læs nærmere om førskolen i Førskole-folderen (dog vil enkelte aspekter være anderledes
grundet Corona). Scroll ned i bunden af linket og download folderen.
Forældremål: Her har vi brug for jeres hjælp med jeres barns mål
o SELVHJULPENHED









Støt jeres barn i selv at sige hej, bære sine ting, sætte dem på plads, rydde op, sige
farvel og trykke sig hjem (spørg dem bagefter, om de har gjort det).
 Vinke med en voksen: Vi vinker gerne farvel med dit barn, hvis det bliver nødvendigt
o KOMMUNIKATION (Aula og Tabulex)
 Guide til Aula (login via www.Aula.dk, vælg ”Unilogin/NemID” og vælg ”Få mit eller
mit barns brugernavn”)
 Guide til Tabulex (login via www.sfoweb.dk og vælg ”NemID login” første gang)
 Log ind og gør jer bekendt med begge platforme allerede nu (tilmeld/afmeld
sommerferiepasning, vælg hvornår dit barn hentes, læs relevante opslag mm)
 Kontakt gruppepædagogen gennem Aula ved bekymringer eller anden relevant info.
 Oplever du fortsat problemer med Aula, Tabulex eller andet efter brug af guidsne, så
kontant endelig Jamie på jammo@vejle.dk eller 20 12 82 42 så vi får jer op at køre!
o ANDET
 Skiftetøj og tøj til vejret (termotøj, regntøj, gummistøvler, sko mm) er vigtigt. Det er
rigtig ærgerligt at stå og mangle dette i hverdagen, så hjælp jeres barn med at holde
styr på dette.
 Grib nye legeemner ift. legeaftaler, hvis dit barn nævner en ny pige eller dreng, de
har haft en god leg med.
 Læs vores folder om ”Den gode overgang” igennem og se på, om der er noget, du
som forældre kan gøre derhjemme, for at hjælpe dit barn godt på vej. Scroll ned i
bunden af linket og download folderen.
 Folderen er lavet i samarbejde med børnehaverne i distriktet, for at inspirere
og få indblik i, hvad børnehave, skole og hjem hver især bidrager med i
børnenes udvikling.
o Tid i førskolen er vigtig: I førskolen er det i orden nogle dage at hente tidligt eller at tage
en fridag i ny og næ. Men vær også opmærksom på, at dit barn har brug for at komme i
førskolen for at få gavn af den, lære de andre børn at kende, opbygge nye relationer og blive
tryg ved skolen og alle os, der er her.
En typisk dag:
o 6:30-7:30 afleveres alle børnene i førskolen.
o 7:30 går børnene i deres gruppelokaler. Vores fjerde gruppe, Engen, hører til i Blok 1 på
skolen.
 Aflevering efter kl. 7.30 foregår derfor ude foran førskolen for grupperne Stranden,
Havet og Skoven.
 Engens børn møder fra kl. 7:30 og fremad ind ude foran deres lokale, som er ved
legepladsen foran 0. klasserne (ud mod vejen op til vores parkeringsplads).
o Førskolen lukker kl. 17:00. Afhentning foregår ude foran gruppens lokale i den første del af
eftermiddagen. I ydertiderne samles alle børnene ved førskolens legeplads.
o Ugeplaner: På Aulas opslagstavle finder I ugeplanen for den første uge. I kan allerede
logge ind nu og se den.
Aula:
o Guide til Aula
o Kommunikationen med skolen, SFO og Førskolen sker primært via Aula.
 Ugeplaner
 Beskeder
 Opslagstavle med informationer
o I skal tjekke Aula løbende. Gerne én gang om dagen. Du kan også slå notifikationer til på
app’en.
Tabulex:
o Guide til Tabulex
o Tabulex skal du bruge til at:
 Oprette aftaler dagligt inden middag eller benyt faste gentagne aftaler



 Læser beskeder/se opslag
 Melde ferie ind
 Udfylde stamkortet med informationer om dig og dit barn
o Det skal dit barn gøre:
 Ved ankomst:
 Sige godmorgen til de voksne (særligt den med ipaden på Stranden).
 Engens børn som kommer efter 7:30, møder ind i Engen og siger
god morgen til personalet der.
 Trykke sig ”Kommet” på Tabulex skærmen
 Ved afhentning:
 Sig farvel til den voksne i gruppen eller den voksne med iPaden
 Trykke sig ”Gået hjem” på Tabulex skærmen
Praktisk info:
o Sommerperioden:
 Uge 26-27 og 31 (samt mandag i uge 32) er SFO-dage, hvor jeres børn kan komme,
hvis de er tilmeldt ferien på Tabulex. Bemærk at udover tilmeldelsen, kræver det fra
uge 31 og august, at dit barn er tilmeldt et SFO-modul der inkluderer ferie. Læs
nærmere her.
 Uge 28-30 holder Hældagerskolen helt lukket (børnehaverne har informeret omkring
evt. sampasning på anden institution i Vejle).
 Tilmelding på Borger.dk -> Digitale pladsanvisning.
 Tilmeld jer meget gerne allerede nu og nævn, det skal gælde fra eks.
august.
o Trafik omkring skolen: Læs følgende Trafikinformationer for at vi sikrer en tryg og glidende
trafik omkring skolen.
o Kontakt:
 Aula benyttes til den løbende, skriftlige dialog med personalet.
 Ved dit barns fravær: Ring ikke. Meld barnet syg eller fri på Tabulex.
 Er der anden vigtig information som haster, så kontakt os gerne på telefon:
 Førskolen: 21729527.
o Spørgsmål:
 Skriv på Aula til Jamie Møller, daglig leder af førskolen, eller til jammo@vejle.dk. I
kan også ringe på 20 12 82 42.

