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0.-3. KLASSEVIL DU VIDE MERE?

FacebookHjemmeside

“Her på skolen er vi 
klar til at hjælpe dig med at 
finde venner, have det godt 
og først og fremmest lære 

en hel masse.”

www.fjordbakkeskolen.aula.dk



INDSKOLINGEN
• Hvad vi tilbyder (målrettet eleverne):
• Gode legepladser
• SFO og klub m. fede arrangementer
• Læsningens dag
• Matematikkens dag
• Juleklippedag
• Besøg på skolens anden afdeling
• God undervisning
• Trivsel og relations arbejde
• Bevægelse i undervisningen
• Trygt klasserum
• Ture til skov og strand
• Nærværende voksne
• Forventninger, (målrettet forældre) 
• Eleven møder veludhvilet og undervisningsparat 
• Fornuftig madpakke
• En åben og positiv tilgang til dit barns klasse-
    kammerater og skoleliv i det hele taget.

VELKOMST  
Kære elev og forældre i indskolingen (0.-3. klasse)
Velkommen til Fjordbakkeskolen.
Du starter nu på en god, lang skoletid på 10 år på din skole,  
og vi glæder os til at følge dig gennem alle årene.
Vi ved, du har været spændt på at skulle starte i skolen, og 
det er også en spændende tid, der venter dig.
Her på skolen er vi klar til at hjælpe dig med at finde venner, 
have det godt og først og fremmest lære en hel masse.
Du starter i indskolingen, som vi kalder de første 4 år på 
skolen. I denne folder kan du og dine forældre læse lidt om, 
hvad vi har at tilbyde dig, og om hvad vi forventer af både dig 
og dine forældre. De første sider er til dig, og den sidste side 
er det kun dine forældre, der skal læse.
Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen på skolen 
og ønske dig et langt og godt skoleforløb på Fjordbakkeskolen.

0.-3. KLASSE
INDSKOLING

FORÆLDREFORVENTNINGER
Kære forældre
De første 3 sider af denne folder har primært henvendt til 
jeres barn – denne side 4 er til jer. Vi ved nemlig, at en god 
skolegang med læring, trivsel og udvikling er fuldstændigt 
afhængig af den vigtigste faktor i et barns liv – jer forældre!

Listen over forventninger til jer herunder skal ikke ses som 
et regelsæt, for vi kan ikke bestemme, hvordan I hjemmefra 
præger jeres barns skolegang, men vi mener gennem år at 
have opsamlet viden om, hvordan I som forældre bedst 
understøtter jeres barns skolegang. Under bundlinjen kan 
man sige, at jo mere I støtter op omkring skolen, skoledagen 
og vores medarbejdere, jo bedre har jeres barn det i skolen. 
Det betyder ikke, at vi skal undlade kritik og spændende 
diskussioner, og det tager ikke ansvaret fra os som skole
– men I er de vigtigste medspillere for jeres barns skolegang.

“Vi mener gennem år at 
have opsamlet viden om, 

hvordan I som forældre 
bedst understøtter 

jeres barns skolegang.”

Så hjælp venligst med til at jeres barn får mest muligt 
ud af sin skoletid ved:
• At vise interesse for jeres barns skolearbejde
• At følge op på jeres barns skolearbejde – bl.a. via AULA
• At møde op til møder, arrangementer og samtaler på skolen
• At sørge for, at jeres barn får god kost, tilstrækkeligt med  
    søvn, møder til tiden og kommer i skole hver dag
• At fortælle og vise jeres barn, at skolen og læring har stor 
    betydning
• At sørge for, at der bliver læst hver dag, og at alle lektier er 
    læst og skoletasken klar til næste dag.
• At støtte skolen og skolens lærere, når jeres barn hører på det
• At komme med spørgsmål og kritik til os, når vi gør noget, 
    som ikke lever op til ovennævnte – men uden at fortælle 
    jeres børn om det

Der er mange andre gode bud, som I evt. kan læse om i vores 
nyhedsbreve fra efteråret 2019. Kig forbi vores hjemmeside 
www.fjordbakkeskolen.aula.dk og læs mere.


