SKOLESTART

Børnehuset Aalestrup
Aagades Børnehave
Aalestrup Skole

Kære forældre
Så starter jeres barn på det sidste år i børnehaven. Jeres
barn er godt på vej til at blive et skolebarn.
Vi ved, at det er en stor og vigtig begivenhed for jeres
barn, at skulle starte i skole. For nogle børn kan tanken om
at skulle forlade det kendte og starte i skole være
anledning til bekymringer.
Vi vil sammen hjælpe jeres barn med en god overgang fra
børnehave til skole.

skolebarn
børnehavebarn
Vi er klar til at svare på de spørgsmål I måtte have og til at
hjælpe Jer med de bekymringer, som helt naturligt dukker
op når der sker et skifte i jeres barns liv.
Med venlig hilsen
Børnehuset Aalestrup
Aagades Børnehave
Aalestrup Skole

Herunder får du nogle gode råd til, hvordan du gør dit barn
robust og klar til den forandring der skal ske.
Være sammen med mor eller far:
At være sammen med dig, lærer dit barn at være fokuseret. Noget så simpelt
som at snakke sammen er en rigtig god aktivitet.
Læs en bog for hinanden:
At læse udvikler dit barns sprogevner - og ved at diskutere hvad bogen
handler om, gør dit barns generelle forståelse bredere.
Lege cowboys og prinsesser:
Rollespil er sjovt, og stimulerer dit barns fantasi - som i forvejen er stor i
denne periode. At spille forskellige roller hjælper også dit barn til at kunne
påtage sig sociale roller, som det er uundgåeligt, at han eller hun møder
fremover i livet.
Have venner:
Ved at have venner, bliver dit barn bedre til at kunne håndtere sociale
situationer, fordi det lærer meget om sig selv, sit køn, og hvordan man
skal opføre sig over for hinanden.
Spille spil:
Spil er leg, men også meget mere. Barnet lærer at følge 'reglets spil' og at
det er okay både at vinde og tabe. Også motorikken og intelligensen
forbedres ved at spille forskellige spil.
At lege digitalt:
Computer-, TV- og videospil kan også være stimulerende for dit barns
hjerne, men kun hvis du sidder ved siden af og fungerer som en guide.
Børn skal ikke sidde alene med digitale spil, og de skal maks. spille 1-2
timer om dagen.
Have holdånd:
Når dit barn dyrker sport eller andre aktiviteter med andre børn, styrker
det deres sociale og motoriske færdigheder. Fri leg er også en god ting, da
det stimulerer børnenes kreativitet og evner.
At kunne slappe af:
Børn i dag bliver nemt stressede af de mange aktiviteter, de skal igennem i
løbet af ugen, så for dit barn - og din egen skyld - så sørg for at have god
tid til at slappe af og lave intet

Har du brug for konkret vejledning til dit barn, kan du
altid snakke med de voksne i børnehaven.

Vigtige datoer:
Skoleindskrivning er i år åben fra 11/12 2017 - 14/1 2018
10/1 2018 kl. 19.00

Indskrivningsarrangement på
skolen

7/5 2018 kl. 17.00

Informationsmøde på skolen

13/8 2018

Skolestart

I løbet af perioden fra januar til juni kommer Iben og
Charlotte kommer på besøg i børnehaven. Børnene
kommer også på besøg på skolen.

