Velkommen til Børnehaveklassen på Vesterkærets Skole
HOS OS KAN DIT BARN:
• Få en god skolestart.
• Få et trygt skolemiljø.
• Få et godt kammeratskab og udvikle evnen til at indgå i sociale relationer.
• Få sin fantasi stimuleret og nysgerrighed stillet.
• Udvikle sit selvværd med hensyntagen til andre.
• Udvikle sin kreativitet.
• Udvikle sin motorik.
• Udvikle sin koncentrationsevne og få gode arbejdsvaner.

I BØRNEHAVEKLASSEN ARBEJDER VI MED:
• Emner og projekter.
• Lege- og bogstavskrivning i naturlig tilknytning til emner.
• Tal og mængder i naturlig tilknytning til emner.
• Rim og remser.
• Udvikling af sproget med bl.a. ordlege.
• Fortælling og lytning.
• Udedag, bevægelse og motorik.
• Sange, sanglege og rytmik.
• Billedkunst og kreativitet.
• Former og farver.
• Færdsel.
• Fri leg til at udvikle det sociale sammenhold i klassen.
• Danskbøgerne MiniFandanko, Hop om bord i ord og lyd, og Sprogskatten.
• Matematikbogen Format.

VI FORVENTER, AT I SOM FORÆLDRE:
• Deltager i forældremøder og forældresamtaler.
• Bakker op om klasse- og skolearrangementer.
• Har lyst til at følge med i barnets hverdag.
• Sørger for, at barnet møder til tiden.
• Sørger for, at barnet er oplagt og veludhvilet.
• Sørger for, at barnets ting er i orden - fx penalhus og udetøj.
• Stimulerer barnets sprog og fantasi med oplæsning og fortælling.
NÅR DIT BARN STARTER HOS OS, KAN DET:
• Klæde sig selv på.
• Klare toiletbesøg – også når vi er på tur i naturen.
• Være en god kammerat og vise hensyn.
• Lytte til en kollektiv besked og forstå den.
• Modtage input.

HER FOREGÅR OGSÅ:
• Morgensang
• Legetøjsdag.
• Klasselærerdag med udflugt.
• Juleafslutning.
• Fastelavnsfest.
• Markedsuge.
• Motionsdag.
• ”Byttedag” med DUS.
• Gå-prøve.
• Udstillinger.
• Emneuger.

Skolen hvor trivsel, læring, fællesskab og udvidet
forældresamarbejde er i centrum.

