HVAD KAN I SOM FORÆLDRE GØRE?
Forældre kan:

NÅR DIT BARN
SKAL I SKOLE

pirre til barnets nysgerrighed
gør barnet opmærksom på dets omgivelser.
lade barnet hjælpe til hjemme
tage barnet med ud i naturen
give barnet gode legemuligheder ude og inde, give
plads til at lege, tegne, farve
læse og fortælle for barnet, lad barnet være aktiv deltagende
synge og rime med barnet
lege med barnet
respektere barnet, når det er optaget af en leg

Malling Dagtilbud
Børnehuset Ajstrupvej
Børnehuset. Eghovedvej
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Alle forældre ønsker, at deres barn skal klare sig godt i livet.
Med denne folder ønsker vi at fortælle, hvad I kan have fokus på i
skolestarten.
Børnehaven Stenhøjgård

Vi håber, den kan være en hjælp, når I skal vurdere, om jeres barn er
parat.

HVAD SKAL DER TIL FOR AT KLARE SIG
GODT I SKOLESTARTEN?
Det er godt at være OMGÆNGELIG.
Det vil sige, at barnet:
kan lege med jævnaldrende børn i ligeværdigt samspil
kan indgå venskaber
kan dele sit legetøj med besøgende børn
kan overholde regler i spil og leg
kan udsætte egne behov
kan beskæftige sig selv.
er vant til, at der er noget man kan og noget man skal

DESUDEN VIL DET LETTE DIT BARNS
SKOLESTART, HVIS DIT BARN:
kan kende og skrive sit navn
kan bruge blyanter, farver, maling, saks og lim
kan klæde sig selv af og på
kan ordne sig selv efter toiletbesøg
kan fortælle om oplevelser, så man kan forstå dem uden
selv at have været med
kan forstå en fælles besked
kan holde styr på sine egne ting
 kan selv sige farvel til sine forældre
 kan navigere i små konflikter

Det er godt at være NYSGERRIG EFTER AT LÆRE.
Det vil sige at barnet:

ER DU I TVIVL, OM DIT BARN
ER PARAT TIL AT KOMME I SKOLE?

er interesseret i at prøve noget nyt
ikke giver op på forhånd
ikke skal presses for at gå i gang med en opgave
 viser interesse for bogstaver og tal
kan koncentrere sig om oplæsning, spisning, praktiske
opgaver, samtaler, spil, leg, - er vedholdende

 du skal danne dig et helhedsindtryk af barnet
 børnehaven er en meget kompetent rådgiver
lyt til stuens pædagoger
 Børnehaven er god til at styrke barnets robusthed.

