
Mårslet marts 2021. 
 

 

Kære forældre til kommende skolestartere på Mårslet skole. 
 

 

Så er der kun knap 5 måneder til 1. skoledag mandag den 9. august.  

 

Vi er i fuld gang med arbejdet omkring jeres børns skolestart på Mårslet skole, og vi 

glæder os til at tage imod både børn og jer forældre!   

Vi afventer pt. udmelding om antal børn og klasser til skolestarten 2021. Så snart vi 

har denne bliver I informeret herom (vi regner med lige efter påske). 

 

Pga. situationen med Covid-19, har vi justeret i vores årshjul og prioriteret i 

aktiviteterne.  

Vi stod i en lignede situation i 2020, og de erfaringer vi gjorde os, har vi tænkt med i 

planen for skolestart 2021.  

Noget af det vi ved har størst betydning for de kommende skolestartere, er at møde 

sin egen klasse og få opbygget en relation til klassen, børnehaveklasselederen og 

klassepædagogen. Derfor er det noget vi prioriterer højt!  

Vi vil løbende informere om aktiviteterne efterhånden som vi kender de 

retningslinjer, vi kan afvikle dem under. 

Men på trods af Corona, de stramme retningslinjer og begrænsningerne, lykkedes vi 

rigtig godt med skolestart i 2020. Og særlig tre nye elementer bidrog positivt: 

• Løbende information til forældrene i april-august 

• Tydelig rammesætning og struktur til vores Åben hus i SFO 

• Indkøringsugen i SFO, hvor forældrene afleverede/hentede udenfor, således 

pædagogerne kunne koncentrere sig om relations arbejdet til børnene 

Disse elementer har vi indarbejdet i vores årshjul som en fast del af vores praksis – 

også selv om vi forhåbentlig får en normal hverdag igen.  

Ligeledes slår vi i år igen de to arrangementer, ”Storebørnstræf” og ”Kom og møde 

din klasse”, sammen til et arrangement.  

 

Herudover laver børnene collager i børnehaverne til en virtuel bog, som alle modtager 

elektronisk inden sommerferien. Collagerne bruges i skolestarten som præsentation 

af børnene. Og børne og forældre kan bruge dem til at lære de andre børn og 

forældre at kende, på afstand, inden skolestart. 



 

 

Vigtige datoer til kalenderen: 

 

• Fredag den 28. maj kl. 17.00 Forældrene modtager brev om skolestart og 

klasseplacering via E-Boks. 

 

• Onsdag den 9. juni og torsdag den 10. juni: ”Kom og mød din klasse” på boldbanen ved 

skolen, for børn og personale i børnehaverne – endeligt program kommer senere 

• Mandag den 21. juni  og tirsdag den 22. juni mellem kl. 15.30-17.15: Åbent hus i 

SFO for børn og forældre – endeligt program kommer senere  

 

• Uge 31 opstart/indkøring i SFO, vi anbefaler at barnet er her ca. 4-5 timer pr. dag, 

så det lærer SFO, personalet, børn og rutiner at kende. Har I forsat ferie, så 

aftal, hvis muligt, besøg med klassepædagogen. 

 
• Mandag den 9. august kl. 9.00-12.00: 1. skoledag for 0. årgang. 

• Torsdag den 2. september kl. 17-19.30: Forældremøde for 0. årgang. 

• Onsdag den 29. september kl. 12.00: Genbesøgsdag i børnehaverne. 

 

Med venlig hilsen  

Pernille Lauritsen  

Pædagogisk leder af indskolingen på Mårslet skole 
 
 


