
 

 

 

 

 

 

 

 

Marts 2021  

Kære forældre, 

Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Nordbyskolen. Her i folderen kan I finde en 

masse praktiske oplysninger om opstarten og hverdagen på vores skole.  

Første dag i 00. klasse - FORÅRS SFO - Tirsdag den 6. april 2021 

Vi starter dagen kl. 09.00 ved flagstangen foran skolen. Hvis I har mulighed, er I velkommen 

til at blive sammen med jeres barn, indtil vi går ind i klasserne - der er desværre ikke 

mulighed for, at I kan gå med ind på skolen. Brug tiden indtil da med at få sagt farvel i god 

tid. Vi er der til at hjælpe, hvis det er svært for jeres barn.  

 

Første dag ser således ud: 

 06.30 - 09.00:  Mulighed for at bruge morgen SFO  

 09.00 - 09.30: Velkommen ved flagstangen 

 09.30 - 11.30:  Aktiviteter i klassen 

 11.30 - 12.15:  Vi spiser madpakker i klassen 

 12.15 – 13.00: Leg på legepladsen, hvor I har mulighed for at hente jeres barn  

 13.00 - 17.00: Starter SFO, hvor vi er sammen med de øvrige børn og voksne 

 

Vi glæder os meget til at møde jeres barn og jer. Har I spørgsmål til opstarten, er I 

velkommen til at ringe til os. 

Forårshilsner fra Helle, Susanne, Ann og Martin 

  

 

Nordbyskolen 
Nykøbing Falster 

 



 

 

 

 

Praktiske oplysninger:  

 Vi er 4 pædagoger der står for 00. klasse. Vi er Ann, Helle, Susanne og Martin  

 SFO mobil ved akut behov tlf. 25180189, daglig kommunikation er på Aula 

”komme/gå” modulet, og I vil være tilknyttet Aula, inden jeres barn starter hos os 

 

Husk hver dag:  

 Madpakke med formiddagsmad + drikkedunk i egen køletaske med køleelement 

grundet Corona 

 Frugt/ eftermiddagsmad 

 Regntøj & gummistøvler + skiftetøj – tages med hjem hver fredag 

 Indesko/ hjemmesko 

 Penalhus, som skal ligge i klasserne, – tages med hjem hver fredag 

 Rygsæk til turdage - skoletasken venter til skolestart i august 

 Ved allergi gives skriftlig besked på Aula (skrives ind under barnet) 

 Alle giver besked ved fravær og sygdom inden kl. 08.00 på AULA ”komme/gå” modul 

 Altid sige godmorgen og farvel til en voksen  

 Hvis der er navn i tøj, sko o.l., er der størst sandsynlighed for, at det kommer tilbage 

til jeres barns garderobe  

 I 00. klasse kan I ikke bruge funktionen ”send hjem” i komme/gå modulet. Dette er 

en mulighed fra 0. klasse, når I vurderer, at jeres barn er klar til dette 

 Er vi ikke på legepladsen, når I kommer og henter jeres barn, ringer I på SFO´ens tlf. 

25180189. Så hjælper vi jeres barn med at pakke sammen og komme ud til jer 

 

 

 



 

 

 

 

Vi opfordrer til: 

 At børnene møder op hver dag og er klar til samling i klassen kl. 8.10. Undgå så vidt 

muligt at komme mellem kl. 7.50 - 8.00, hvor mange børn til de andre klasser 

kommer  

 At I hjælper børnene med at huske aftaler 

 At få vigtigmappen med hjem og kigge i den  

 At I er med til at øve færdigheder 

 At I sørger for et ubesværet ”morgenfarvel” 

 At I har tillid til, at vi ved hvad vi gør 

 At I også bruger de andre voksne i SFO om eftermiddagen 

 

Uden mad og drikke: 
 

 Giv dit barn en god start på dagen med sund morgenmad 

 Lav en god madpakke så dit barn får energi til hele skoledagen   

 Pak madpakken i flere portioner så der er hapser til hele dagen 

 Husk sunde drikkevaner - undgå saft og andre søde drikke 

 Giv dit barn en drikkedunk og lær det at tanke vand op i dagens løb 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

Vi har fokus på: 

Børnenes relationer:  

Vi støtter børnene i at lære at tage hensyn til hinanden, hjælpe hinanden og tilegne sig de 

sociale færdigheder. 

 

Tryghed:  

Vi skaber stabilitet og forudsigelighed i vores hverdag ved rutiner og ved, at der er 

sammenhæng mellem ord og handling. Vi skaber tydelige rammer med omsorg, varme, 

empati og medmenneskelig forståelse. Trygheden skal give børnene en oplevelse af frihed 

til at vise alle slags følelser samt tilgodese det enkelte barns behov og udvikling.      

 

Leg og læring:  

Vi er åbne for børnenes ideer og fantasi. Vi har fagligt fokus på at skabe en god balance 

mellem fri leg og planlagte aktiviteter. Leg skaber læring, og læring skaber leg. 

 

Medbestemmelse: 

Vi lytter og tager hensyn til børnenes ønsker. Valgmuligheder skal være tydelige og reelle, 

så børnenes medbestemmelse giver mening. Forståelse for det enkelte barn - vi vil se, høre 

og forstå det enkelte barn og tage udgangspunkt deri, når vi aktiverer barnet.  

Vi har øje for at stille krav og udfordringer til barnet, som passer til dets udviklingsniveau. Vi 

har den holdning, at hvert enkelt individ er unikt og skal respekteres for sin integritet og 

personlighed.  

 

 

 



 

 

 

Vi øver dagligt: 

 At være en god kammerat 

 Være selvhjulpen ved påklædning og toiletbesøg 

 Holde styr på egne ting 

 Koncentrere sig 

 At sidde stille 

 Lytte til andre 

 Række fingeren op 

 Vente på tur 

 Selv at fortælle 

 Forstå kollektiv besked 

 Klippe og tegne 

 Skrive sit eget navn 

 Forstå begreber om sin verden (familie, alder, adresse osv.) 

 Konfliktløsning 

 Klappesystem 

 

Målet er:  

 At forberede børnene til skolen 

 At arbejde på at få et godt socialt sammenhold, der styrker fællesskabet i gruppen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Træn jer selv til skolestart: 

 Vise tillid til skolen 

 Glæd jer til skolestarten og have tillid til, at jeres barn nok skal klare sig 

 Indstil jer på, at I ikke får daglige informationer om jeres barn 

 Accepter at I ikke mere kan hente jeres barn og holde ferie, når I vil 

 Pak jeres egne skolestartserfaringer væk - verdenen har ændret sig  

 

 

Vær med til at skabe en sund klassekultur: 

 Deltag i klassen sociale liv og lær de andre forældre at kende 

 Vær åben overfor alle børn i klassen 

 Anerkend dit barns ret til selv at vælge sine venner 

 Tal aldrig negativt om de andre børn eller deres forældre 

 Lad dit barn invitere forskellige venner hjem, også børn, der har brug for at blive 

inddraget 

 Lær dit barn at venner er dyrbare og skal behandles godt 

 Snak gerne med de andre forældre om forældrefidusen.dk 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Coronainformation: 

På Nordbyskolen følger vi Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for forebyggelse og 

håndtering af smitte. Desuden følger vi Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer 

for smitteudbrud i skoler og SFO. 

For at mindske smitterisikoen er det ikke muligt at komme ind på skolen ved eksempelvis 

hente- og bringesituationer. 

 Er vi ikke på legepladsen, kan I ringe på SFOens tlf. 25180189 eller 54732600 

 Har I et specifikt behov for at komme ind på skolen, aftales dette med en voksen 

(zone A) 

Hvis dit barn er nær kontakt til en smittet i dit barns skole/SFO, vil I blive kontaktet direkte 

via telefon eller via Aula. 

For yderligere information:  

https://www.guldborgsund.dk/borger/skole-og-uddannelse/coronainformation 

Grundet den nuværende Coronasituationen vil der være mulighed for ændringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guldborgsund.dk/borger/skole-og-uddannelse/coronainformation


 

 

 

 

Egne Noter: 
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