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Årshjul for skolestart på Mårslet Skole – for børn 

der går i dagtilbuddene i Mårslet 

I Mårslet har dagtilbuddene (forkortes herefter til DT) og skolen et tæt samarbejde, hvor målet 

er, at børn og forældre føler sig trygge ved overgangen. Vi arbejder løbende på at skabe mest 

muligt kendskab og sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Overgangen skal ses som et dynamisk 

forløb hen over året. 

September 2022 – november 2022 

I DT afholdes der status- og udviklingssamtaler med alle kommende skolebørn. 

DT holder Trivselsmøder omkring børn med særlig pædagogisk opmærksomhed i forbindelse med skolestart.  

 

Oktober 2022 – januar 2023 

3. oktober til og med 6. januar. Forældre til skolesøgende børn skal via Aarhus kommunes hjemmeside, 

foretage digital skoleindskrivning. Dette gælder både til skole og SFO. 

November 2022 

Torsdag den 17. november kl. 19-21 informationsmøde for forældre til kommende skolestartere.  

Velkomst til Mårslet skole, indblik i hvad børnehaveklassen er, organisering af en skoledag med undervisning og 

fritid, procedure for digital indskrivning, procedure for evt. skolegangsudsættelse m.m. 

Der deltager repræsentanter for dagtilbuddet. 

 

Januar 2023 og frem til skolestart 

Tilflyttere kan foretage indskrivning via distriktsskolen.  

Januar-Marts 2023 

Børnehaveklasselederne og klassepædagogerne kommer på besøg i børnehaverne i DT. 

Marts-April 2023 

Skoleleg med Storebørns grupperne fra Mårslet dagtilbud på skift på skolen. 

Maj 2023 

Konvent: Der etableres klasser i den skolesøgende årgang, som bliver gennemgående også efter skolestart. 

Deltagere: pædagogiske ledere fra DT/pædagoger fra DT, dagtilbuds lederne, børnehaveklasseledere, 

skolepædagoger og skolens ledelse.  

 

Fredag den 26. maj kl. 17.00 Forældrene modtager brev om skolestart og klasseplacering via e-Boks. 
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Juni 2023 

Onsdag den 7. og torsdag den 8. juni er der Storebørns træf for alle indskrevne børn. Børn fra 

dagtilbuddene i Mårslet deltager sammen med pædagoger, børn fra andre dagtilbud inviteres sammen med 

forældre – Ligeledes deltager børnehaveklasselederne og klassepædagogerne. 

Torsdag den 15. juni kl. 17.00-18.30 ”Kom og mød din klasse” for kommende 0. årgang børn og forældre.  

Mandag den 19. juni kl. 15.30-16.15: Åbent hus i SFO for børn og forældre fra Kommende 0.A 

Rundvisning i lokalerne og information om SFO, aktiviteter og opstart.  

Mandag den 19. juni kl. 16.30-17.15: Åbent hus i SFO for børn og forældre fra Kommende 0.D  

Rundvisning i lokalerne og information om SFO, aktiviteter og opstart.  

Tirsdag den 20. juni kl. 15.30-16.15: Åbent hus i SFO for børn og forældre fra Kommende 0.B  

Rundvisning i lokalerne og information om SFO, aktiviteter og opstart.  

Tirsdag den 20. juni kl. 16.30-17.15: Åbent hus i SFO for børn og forældre fra Kommende 0.C  

Rundvisning i lokalerne og information om SFO, aktiviteter og opstart.  

Der er overleveringssamtaler om samtlige børn fra DT og der indkaldes til særskilte møder om børn med 

særlige behov. 

 

August 2023 

Uge 31: Tirsdag den 1. august – fredag den 4. august – Mulighed for pasning i SFO ved behov, uddybes 

til informationsmødet den 17/11. 2022 

Uge 32: Mandag den 7. august – 11. august - Indkøring i SFO.  

Mandag den 14. august kl. 9.00-11.30 1. skoledag for 0. årgang og deres forældre 

 

September 2023 

Forældremøde for 0. årgang torsdag den 7. september kl. 17-19.30. 

Onsdag den 27. september kl. 12.00 Genbesøgsdag i børnehaverne. (Børnene afhentes i børnehaven). 

Igennem hele indskolingen arbejder børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger tæt sammen med fokus på 

gode arbejdsfællesskaber både i klassen men også på årgangen 
 

 


