Indskrivning til børnehaveklasse

Yderligere information

Indskrivningen foregår elektronisk via
hjemmesiden www.indskrivning.dk For at
få adgang til indskrivningsforløbet skal der
logges på med Nem-ID eller med digital signatur.

Vi har planlagt følgende information til de,
der ønsker deres børn indskrevet på Morten
Børup Skolen:

Alle oplysninger om indskrivning kan ses
på vores hjemmeside www.mb-skolen.dk,
herunder også en vejledning til indskrivning. Her søges også om udsættelse af skolegangen i et år, ansøgning af anden folkeskole end distriktsskolen eller ønske om
privatskole, idet Morten Børup Skolen skal
føre tilsyn med, at alle elever i distriktet
modtager undervisning.
Vi udsender et brev i december til alle forældre til børn (årgang 2014) i skoledistriktet
med vejledning om skoleindskrivningen.

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 16.3017.30
Eftermiddagsmøde for forældre i aulaen.
April/maj
I børnehaven får børnene besøg af 0.
årgangs personalet fra Morten Børup Skolen,
som vil fortælle lidt om skolen og skolestart.
Besøgsdage den 13., 14., 15. maj 2020
Vi inviterer til et samarbejde mellem skolen
og børnehaverne tre dage i maj, hvor børnene
og en pædagog fra børnehaven mødes med
børnehaveklasselærerne og pædagogerne i
skolen i tidsrummet 10.00-13.00.

Skolestart
2020

Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 17.00-19.00
Forældreaften med orientering om skolestart.

Skolevej
Vi anbefaler, at man ikke kører sine børn i
skole, idet det ikke er muligt at klare parkering af flere hundrede biler hver
morgen. Afsætning er mulig, men
parkering er vanskelig.
Derfor anbefaler vi, at forældrene så
hurtigt som muligt lærer børnene selv at
gå det sidste stykke i skole. Af samme
årsag er prøveskoledagens start udskudt
til kl. 8.30.
Hver morgen fra kl. 7.45 står der skolepatrulje til at hjælpe eleverne over Møllegade
ved fodgængerfeltet ud for skolen.

Torsdag den 4. juni 2020 kl. 8.30-11.30
Prøvedag for jeres børn. Børnene ”går i skole”.
Forældre henter og bringer.
Mandag den 10. august 2020 kl. 8.30-12.00
Første skoledag efter sommerferien.
Yderligere information følger.

Morten Børup Skolen
Møllegade 45
8660 Skanderborg
Telefon: 87942542

www.mb-skolen.dk

Morten Børup Skolen byder
alle nye børnehaveklassebørn
velkommen til det nye skoleår.
Denne lille folder beskriver kort
nogle af de tilbud, vi har på
Morten Børup Skolen.

Velkommen på Morten Børup Skolen
Kort om Morten Børup Skolen

0. klasse er obligatorisk

Klassedannelse

Skolen ligger midt i Skanderborg by med et
skoledistrikt, der naturligt omfatter Midtbyen, Vrold og Skanderborg Bakker. Vi har
i øjeblikket 848 børn på skolen, og forventer at have 4 børnehaveklasser i det kommende skoleår. Vi har gjort børnenes dagligdag så sammenhængende som mulig.
Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen,
og undervisningen er tilrettelagt i moduler.

Som udgangspunkt skal børnene fra 2014
i skole pr. 1. august 2020. Vi samarbejder
med distriktets børnehaver for at sikre en
optimal overgang til skolelivet. I 0. klasse
starter undervisningen med læsning,
talforståelse samt social
kompetenceudvikling. Hvis I og børnehaven
mener, jeres barn har særlige behov eller ikke
er parat til skolestart, deltager Gitte Ibsen i et
møde med jer og børnehaven for at afklare,
hvad der er brug for. Mødet indkaldes af
børnehaven og foregår der.

Klassedannelsen sker efter de tre dage i
maj, hvor vi som skole har mulighed for at
få en bedre fornemmelse og kendskab til
børnene og sammenspillet. Det og jeres
udfyldelse af informationsarket er med til
at give os den baggrund, hvorpå vi danner
klasser. En klasse forventer vi vil bestå af
mellem 22 og 26 elever.

Skolen er opdelt i 3 afdelinger. Indskoling
fra 0.-3. klasse, mellemtrin 4.-6. klasse og
udskoling 7.-9. klasse.
Alle årgange har en dag i ugen, hvor de
har mulighed for at gøre noget anderledes.
De kan fordybe sig i noget fagligt, styrke fællesskabet i klasserne eller på årgangen,
inddrage uderummet i undervisningen eller
noget helt fjerde.

Overgang mellem daginstitution og
skole
I Skanderborg er der fokus på, at barnet
skal have en god overgang fra børnehave til
skole. I Morten Børup Skolens skoledistrikt
har vi i det kommende overgangsforløb valgt
at forbedre skolens kendskab til børnene
inden klassedannelserne. Vi ønsker at skabe
gode børnefællesskaber, og jo bedre kendskab
vi har til børnene, jo bedre forudsætninger
har vi for at skabe de gode fællesskaber.
Vi har et samarbejde med børnehaverne tre
dage i maj, hvor børnene og en pædagog fra
børnehaven mødes med børnehaveklasselærerne og pædagogerne i skolen i tidsrummet 10.00-13.00. Her vil der være forskellige aktiviteter, hvor vi kan se børnenes ressourcer og sammenspil.

I klassesammensætningerne er udgangspunktet, at de vil kende én fra tidligere,
som er fra samme børnehave og køn.
Til informationsmøderne vil der være yderligere information om klassedannelsen.

Fritidstilbud
På skolen ligger SFO’en for alle børn fra 0.2. årgang. I 3. klasse flytter de på SFO-Sct.
Georgsgården.
Børnene fra 0. årgang går på stue
sammen, så de relationer, der er mellem
børnene om formiddagen, kan fortsætte
om eftermiddagen.
Børnene på 0. årgang er, ligesom i skoledelen, fysisk placeret i vores indskolingshus
om eftermiddagen, og pædagogerne, som
er tilknyttet 0. årgang, vil de både møde i
skole– og fritidsdelen.
SFO’en har to fokusområder: drama og bevægelse og bruger de faciliteter, der er på
skolen og i nærmiljøet, f.eks.
gymnastiksal, klatrevæg m.m.

