Til kommende forældre på
Lindevangskolen
Skoleparat?
Skal dit barn meldes ind i skolen nu - eller vente et år?
Hvis I er i tvivl, så lad tvivlen komme jeres barn til gode.
Man kan komme for tidligt i skole, men ikke for sent.
Lad børnene - især de meget unge børn - lege færdigt i børnehaven.
- at vente et år kan være med til at styrke dit barns selvværd.
- at vente et år giver dit barn overskud til at klare
svære situationer og undgå fiaskoer.
- at vente et år kan være bedre for dit barn end at starte i skole, fordi
legekammeraterne skal.

Sociale forudsætninger
Barnet bør:
- have en vis robusthed og
kunne gøre sig gældende i
en gruppe.
- have selvtillid.
- have tro på egne evner.
- kunne overholde regler i spil
og leg.
- kunne bede om hjælp, når
der er brug for det.
- kunne vente på sin tur.
- kunne sidde stille.
- kunne klare småkonflikter selv.

Forældrene kan:
- lade barnet lege med
andre børn.
- invitere kammerater med
hjem.
- spille spil med barnet/flere
børn i en lille gruppe.
- lade barnet deltage i fælles
aktiviteter med andre børn.

Sproglige forudsætninger
Barnet bør:
- kunne lytte og være
opmærksomt.
- kunne forstå en kollektiv
besked.
- kunne forstå 2-3 beskeder
samtidig.
- kunne tale forståeligt.

Forældrene kan:
- lade barnet fortælle om
oplevelser.
- læse for barnet og lade
det genfortælle.
- læse rim og remser.
- synge sammen med
barnet.

Motoriske forudsætninger
Barnet bør:
- kunne kaste og gribe en bold.
- kunne hinke og stå på et ben.
- kunne klippe efter en streg.
- kunne holde på en blyant.
- være selvhjulpen.
- kunne tegne et menneske.
- kunne skrive sit eget navn.

Forældrene kan:
- give barnet legemuligheder
der stiller krav til kropslig
udfoldelse.
- lege med barnet.
- lade barnet arbejde med
blyant og saks.

Personlige forudsætninger
Barnet bør:
- være nysgerrigt og have
gå-på-mod.
- kunne koncentrere sig.
- kende ”alle væsentlige”
legemsdele.
- have omverdensbevidsthed.
- kende eget fulde navn, adresse
tlf..nr, familieforhold m.m..

.

Forældre kan:
- lege med barnet ude i
naturen.
- give barnet opgaver i
hjemmet.
- lade det hjælpe med at
skrælle kartofler, dække
bord, vaske op.
- give barnet almenviden.

Fortsæt til ”Kryds-af-siden” nedenfor
og print den evt. ud.

”Kryds-af-siden”
Skolestart nu hvis dit barn:
let kan koncentrere sig og lytte til oplæsning, klippe, tegne og kigge
i bøger.
kan forstå en kollektiv besked.
kan forstå og bruge benævnelser på alle almindelige
genstande og begreber.
kan forstå forskellige tidsperspektiver - i morgen, i næste uge
i går osv.
er følelsesmæssigt robust.
kan klare småkonflikter med kammeraterne uden altid
at bede om voksenhjælp.
er vant til at omgås andre børn og har gode kammerater i
børnegruppen.
ikke altid behøver at have opmærksomhed, når flere er
samlet, men godt kan vente og lytte, imens andre taler.
har en velafbalanceret kontakt med voksne - ikke klæbende
og ikke meget sky.

Vente et år
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V
oplæsning, klippe, tegne eller kigge i bøger.
e
skal have korte, konkrete beskeder, som er bundet til
V
j
e situationer her og nu.
js har et lille sprog med ultrakorte sætninger og ganske få ord.
V
har et vældigt temperament og ryger ofte ud i konflikter med
e
V
andre børn.
js
le
er sårbar og usikker.
e
V
j
v
l har svært ved at få venner.
e
V
s
vil helst være i centrum, når flere er samlet.
jv
e
V
fs
jV
e
lo kan sjældent vente og lytte, når andre taler.
er temmelig sky overfor fremmede voksne - eller det modsatte
fV
s
je
v
rl
vil hele tiden i kontakt.
o
je
s
V
v
e
lre
s
jfo
v
ls
o
je
f
g
Vej selvlv
e
rofor og imod. Find de udsagn, der passer bedst til jeres barn. Hvis
s
der er flest
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