
Mårslet Skole
- lyst til liv og 

læring
Velkommen til stand 3.



Formål med mødet

At give jer bedre forudsætninger for at 

træffe valg om jeres barns skolestart

 I skal gennem 3 stande 

 I kommer til at møde 3 af vores 4 dygtige 

børnehaveklasseledere og en AKT-

pædagog

 HUSK mundbind når I går og står, samt at 

spritte hænderne af ved indgang til nyt 

lokale

 Stand 3: Om Mårslet Skole og skolestart



Mårslet Skole i tal:

- 865 elever p.t.

- 3 - 4 klasser pr. årgang

- Klasser fra 0. – 9. årgang 

- 35 pædagoger, 60 lærere, 4 ledere, og 

omkring 20 øvrige medarbejdere

- En moderniseret skole – for 30 mill. kr

- En stor skole med små enheder.

En stor landsbyskole

- 0. klasse starter i vores mindste hus:

Indskolingshuset eller C-huset  



En stor skole med små enheder

Indskolingen 

- Er i C-huset, B-huset og Hobixen

0. årgang

 ”Bor” i C-huset – både i undervisningen og i SFO

 Deler udearealer og fællesarealer med indskolingen

 Morgen-SFO er her

Indskolingen bruger faglokaler på hele skolen i undervisning og 

SFO:

 Mini-bib, bevægelsesrum, billedkunst, håndværk og design 

lokalet, madkundskab, gymnastiksal, hal, bibliotek (PLC), 

musik



Folkeskolens opgave:

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de 
kan

 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne 
kundskaber og færdigheder …

 Skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati. 

 Lyst, liv og læring  

- Lyst – det skal være sjovt at lære - flow

- Liv – fællesskabet er det bærende

- Læring – vi er her for noget – dannelse og uddannelse



Mere om hverdagen

 Morgensang hver dag i B-huset (ikke i Corona-tiden)

 Morgenbevægelse

 Varieret hverdag: Fordybelse, samarbejde, værksteder, 
bevægelse, leg, kreativitet og musik, bibliotekstid, idræt, 
ture ud af huset, understøttende undervisning = uuv

 Venskabsklasser med 3. årgang

 Emneuger

 Traditioner: Motionsløb, Lygtefest i oktober, juleklippedag, 
Lucia, nissebal, skolefest med musical, forårskoncert,  SFO-
festdage og meget mere

 Tæt samarbejde i klasseteamet – børnehaveklasseleder og 
klassepædagog

 Tæt samarbejde i øvrigt - på årgangen, med 
resursepersoner



En god skolestart … 

 Samarbejde med dagtilbuddet om overgangen – kendskab giver tryghed

 Årshjul for samarbejdet 

 Overlevering af børnene med henblik på at imødekomme børnenes behov fra 
dag ét

 Børnehaver besøger skolen før skolestart

 Skolebørns-træf

 Juni: ”Kom og mød din klasse” arrangement for børn og forældre på skolen

 Åbent hus i SFO i uge 25

 Fokus på etablering af et stærkt klassefællesskab. I forældre er vigtige 
medspillere

 Differentierede indsatser til forskellige børn med basis i klassen

 August: 

Indkøring i SFO i uge 31 
Første skoledag i 0. klasse er mandag den 9. august kl. 9.00

- breve sendes ud, via e-Boks, når tiden nærmer sig



Klassedannelse - I tæt samarbejde mellem 

dagtilbud og skole

 Tæt samarbejde med dagtilbuddene for at sikre så homogene klasser 
som muligt med gode lege- og læringsfællesskaber 

 Den endelige klassedannelse udarbejdes af den pædagogiske ledelse på 
skolen.

Vi tager hensyn til:

- Viden om den samlede børnegruppe (ca. 88 børn)

- Fordeling af drenge og piger

- Venskaber, relationer

- Blandede grupper fra institutionerne 

- Børn fra institutioner fra andre byer

- Børn med særlige behov

- Interesser og kompetencer

- Gode fællesskaber 

- Evt. andet 

Vi er grundige og gode til det – så overlad det trygt til os   

Vi kan ikke inddrage det, vi ikke véd …  

Og vi kan ikke inddrage jer i alt det, vi véd ….



Indskrivning

 Foregår digitalt 

 Periode: 5. oktober til 6. januar 2021

 Børn fra andre distrikter. Forældrene kan ansøge –

forvaltningen bestemmer

 Forvaltningen beslutter antal klasser og tildeler 

økonomi herefter

 Hvis dit barn begynder på en anden skole end 

distriktsskolen, så har dit barn ikke ret til et senere 

skoleskift til distriktsskolen. 

 Prognose: 88 potentielle startere

Vi forventer 4 klasser



Skolegangsudsættelse

 Lovgrundlag for skolegangsudsættelse 

Undervisningspligten indtræder i det kalenderår, hvor 

barnet fylder 6 år, jf. § 34 i folkeskoleloven (LBK nr. 665 

af 20. juni 2014). 

 Forældre kan i henhold til folkeskoleloven anmode om 

optagelse i børnehaveklasse senere end ovenfor anført 

(skolegangsudsættelse).

 Forældre har ikke noget ensidigt krav på 

skolegangsudsættelse til deres barn. 

 Det skal understreges, at fødselsdato i sidste kvartal af 

kalenderåret ikke i sig selv kan medføre bevilling af 

skolegangsudsættelse. 

 Det ekstra år i dagtilbuddet skal vurderes at få 

væsentlig betydning for barnets skoleparathed. 



Skolegangsudsættelse

Procedure for skolegangsudsættelse på Mårslet skole:

 Hvis et forældrepar er bekymret for eget barn i forhold 

til skolestart, skal forældrene kontakte dagtilbuddet.

 Hvis dagtilbuddet er bekymret for et barn i forhold til 

skolestart, skal dagtilbuddet kontakte forældrene.

 Hvis det vurderes, at der skal søges 

skolegangsudsættelse, skal vejledningen fra B & U 

følges. Bl.a. udarbejdelse af handleplan.

 Den pædagogiske handleplan sendes til den 

pædagogiske leder pr. mail. Den pædagogiske leder 

indkalder herefter forældre og dagtilbud til møde, hvor 

den pædagogiske handleplan gennemgåes.



Vi er klar til at tage imod 

jeres dejlige børn … ☺

 Vi glæder os

 Vi vil gøre vores bedste


