
 

 

Åbent hverdage fra 6.30-17 

Fredag til kl. 16.30 

 

Ferie og lukkedage følger skolen. 

SFO’en har åbent i alle ferier 
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SAMSØGADES SKOLE 

Børnehaveklasse og SFO  

 

Vejen til et godt og sundt skoleliv 

 

 

 

 

 

 



Velkommen til Samsøgades Skole 

Vores mål er, at skolebørnene oplever 

sammenhæng i hverdagen. Derfor arbej-

der børnehaveklassen og skolefritidsord-

ningen (SFO) tæt sammen. Vi kender des-

uden alle Midtbyens institutioner, og de 

kender os. Det betyder, at børnene ofte 

har mødt os i børnehavetiden og allerede 

er kendte med at komme på skolen. Den 

stærke lokale forankring ser vi som en stor 

styrke for barnet i hele dets opvækst i dets 

udvikling og læring.  

Læs vores lille intro og kontakt os gerne,  

hvis du har spørgsmål . 

 Skolestart i trygge rammer Forældresamarbejde 
 

I børnehaveklassen lægger vi vægt på at 

have et tæt forældresamarbejde. 

Vi voksne mødes ikke – som i børneha-

ven – hver dag, og derfor er det endnu 

mere vigtigt, at vi løbende er i dialog om, 

hvordan det enkelte barn trives og udvik-

ler sig. 

Fra skolen orienterer vi hver måned for-

ældrene om, hvad vi laver – og hvad der 

skal ske.  

Derudover afholder vi forældremøder, 

skole/hjem-samtaler og inviterer til socia-

le arrangementer i løbet af året.     

 

Årets gang og traditioner 

 
I børnehaveklassen og SFO’en er året 

fyldt med traditioner, som vi bruger tid på 

at forberede os til – og som bliver en na-

turlig del af skoledagens aktiviteter. 

Mange af traditionerne kender børnene 

allerede fra børnehaven – andre vil være 

nye for dem.  

Årets byder blandt andet på: 

 Julemarked 

 Fastelavn 

 Skolefest 

 Bedsteforældredag 

 Sommerfest i SFO’en 

… og meget andet godt.  

Alle børn skal trives på vores skole, så mo-
tivationen for at lære noget bevares.   
Derfor har vi altid særligt fokus på trivsel.  
I børnehaveklassen ”øver” vi os i at gå i 
skole, så børnene får en blid overgang til 1. 
klasse. 
Meget af det, vi laver, ligner det, børnene 
lavede i børnehaven – men samtidig er der 
også mange nye ting at lære og udfordres 
af. Her går leg, læring og udvikling hånd i 
hånd med faste rutiner—i et skoleskema 
med både leg og undervisning. Børnene 
bliver mere selvhjulpne og selvstændige, 
mens de ruster sig til at skulle gå i skole de 
næste mange år. 
 

 Morgensang – hver dag 

 Kendte, faste voksne i klassen 

 Faste rutiner med plads til spontanitet 

 Fast, tryg base i klasseværelset 

 Tæt dialog mellem hjem og skole 

 Fokus på nye relationer 

 Samarbejde med lokaldistriktet 

 Lære lokalmiljøet at kende 

Følg  aktiviteter på 

’Samsøgades Skole’ 

Preben Stadsgaard 

Skoleleder 

Samsøgades Skole 

Ture Schmelling 

Pædagogisk leder  

Indskoling og SFO 

Skoleskema - et eksempel 


