
Velkommen til informationsmøde  
Tirsdag den 7. januar kl. 17.00-18.30 



Livstræet 
Hans Holm|Erik Lindebjerg  

 1.  
Der er så meget, der kan trykke 
gøre dagen trist og grå Se de folk 
der uden lykke 
bare går og går i stå 
 
Omk.  
Lad dem lege i livstræets krone 
Lad dem føle, at livet er stort 
lad dem skue de blå horisonter 
og himmelhvælvingens port. 
 
2.  
Der er så meget uden varme 
uden ånd og uden liv 
folk bliver fattige or arme 
tænker kun på tidsfordriv. 
 
Lad os lege... 
 

3.  
Der er så mange uden venner 
uden kærlighed og kys 
folk som ingen andre kender 
hvor mon de skal finde lys? 
 
Lad os lege... 
 
4.  
Der er så hård en kamp om magten 
alle kæmper for sig selv 
Er der ingen der har sagt dem 
at de slår sig selv ihjel? 
 
Lad os lege... 
 
5.  
Der er så mange, der er slaver 
af sit job og af sin tid. 
Hvorfor bruges vores gaver 
uden tanke, uden vid? 
 
Lad os lege... 



Program 

• Velkomst og sang v. skoleleder Vibeke Domar Fischer 

• Præsentation af indskolingen v. afdelingsleder Andrea Mastrup 

• Hvad kræver det at gå i 0. klasse ?  v. børnehaveklasselederne 

Dorte Jørgensen, Lene Lybæk, Mette Overgaard og Tine Christensen 

• Orientering om SFO’ens tilbud v. Andrea P. Mastrup 

• Indskrivningsprocedure og tidsplan v. Sanne Matthiasen 

• Spørgsmål 

• Rundvisning i indskolingen på Dr. Margrethes Vej 60 kl. 

ca. 18.00-18.30   

 



Velkomst v. Vibeke   
 

• At være skolestarter - som elev og som forældre 
 
• Folkeskolen i Aabenraa  
 
• Vision for Kongehøjskolen 



”Kongehøjskolen er et fantastisk sted at være og det bedste sted at lære” 

 

Vi skaber en levende og mangfoldig skole, som summer af aktivitet og ideer.  

 

Vi sender livsduelige og robuste unge mennesker med lyst til at engagere sig 

i samfundet videre.  

 

Vi fylder elevernes rygsæk med: 

• Faglig læring og sociale kompetencer 

• Selvværd og tillid 

• Kreativitet og dannelse  

Vision 



Værdier 



Indskolingen v. Andrea 

 
 
Præsentation af teamet omkring 0. klasse. 
 
Børnehaveklasseledere: Dorte Jørgensen, Mette Overgaard, 
Lene R. Lybæk, Tine O. Christensen 
 
Skolepædagog: Joan M. Kjeldsen  
 
Trivselspædagoger: Jesper B. Petersen  og Laila I. Poulsen 
 
Skolesekretær: Sanne K. Matthiasen 
 
Afdelingsleder: Andrea P. Mastrup 

 
 



 
 

Indskolingen 
 

Skolebørn fra 0.-3. årgang samt et SFO1 og et 
SFO2 tilbud: 

• 12 klasser fordelt på 4 årgange, ca. 300 elever 

• SFO tilbuddene med ca. 275 børn/unge 

• I afdelingen er der ca. 30 pædagogiske medarbejdere, 
lærere og pædagoger, herudover service og 
administrativt personale 

Indskolingen på Kongehøjskolen: 

Dronning Magrethevej 60 (DMV) 

• Eget undervisnings- og faglokaler (f.eks. musik, idræt) 

• Eget udeområde/legeplads 

• Fællesskab med mellemtrin/udskoling og specialcenter 
på Tøndervej (TV) 

 

 

 



Dagligdagen i 0. klasse 

*Kl. 8.15-13.50 



Dagligdagen i 0. klasse 

Forskellige former for undervisning 



Dagligdagen i 0. klasse 



Dagligdagen i 0. klasse 

 



Dagligdagen i 0. klasse   



Dagligdagen i 0. klasse 

• Andre aktiviteter 
• Fagdage/emneuger 

• Teater 

• Koncert 

• Udedage 

• Udflugter 

• Brug af nærmiljøet 

• Årstidsbestemte aktiviteter 
 

 



Skoleparathed 

 Klæde sig af og på uden hjælp 
 Klare toiletbesøg selv 
 Spise sin mad selv 
 Holde styr på egne ting 

 Lytte og modtage en fælles 
besked  

 Kunne formulere sig over 
for andre og forstå, hvad 
der bliver sagt 

 Tegne med en almindelig 
blyant og klippe med en 
saks 

 Skrive sit navn 
 Følge med i en historie, der 

bliver læst højt for en 
klasse 

 Kunne påbegynde og 
fuldende en aktivitet 

 Tegne tegninger, andre 
umiddelbart kan se hvad 
forestiller 

 Kende de mest almindelige 
farver 

 Blive på skolens område, selv 
om det ikke er indhegnet 

 Holde styr på, hvad det skal, 
når skoledagen er slut 

 Huske beskeder og aftaler 
 Parat til at arbejde i skiftende 

børne- og voksengrupper 
 Kunne sige farvel 

 Parat til at opbygge nye 
venskaber og lære nye 
voksne at kende 

 ”dele” den voksne med 
andre børn 

 Løse mindre konflikter uden 
voksenhjælp (uden at slå) 

 Overholde almindelige regler 
og indordne sig under nye 

 Respekt for voksne 
 At kunne sige PYT 
 Vente på tur 
 
 

SELV-
HJULPEN 

SELV-
STÆNDIG 

SOCIAL 
PARAT TIL 

INDLÆRING 



Det 5-6 årige skolebarn  

Hvad er de fleste børn på vej til at 
kunne, når de er 5-6 år? 

 

     



SFO 

• Et tilbud til børn i alderen fra 0. til og med 
3. klasse. 

 
• Fra 4. til 6. klasse er der pt. et 

Klubtilbud/SFO2 
 
• Ca.275 børn   
• 15 ansatte 
• I perioder har vi studerende og ansatte i 

løntilskud. 
 
 



• Mandag til torsdag   6:30 -  8:15 
          13:50 - 16:45 

 

• Fredag      6:30- 8:15 
            13:50 - 16:00 

• Sampasning i sommer- efterårs og 
vinterferie. 

Åbningstider i SFOen 
 



• SFO’en er opdelt således, at børnene i 0. klasse 

primært hører til i blåt afsnit. 

• 1.-2. klasse er primært i det gule afsnit. 

• 3. klasserne og Klubben hører primært hjemme i 

det grønne afsnit. 

• I det grønne afsnit er der endvidere et tilbud til 

de børn der er tilknyttet specialcenteret. 

 

 



SFO tilbud er meningsfulde 
aktiviteter, socialt fællesskab og 
trygge rammer: 

• Afkrydser/svæver/funktionsopdeling 

• Registrering gennem tabulex 

• Aktiviteter/traditioner i SFO’en 
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https://kongehoejskolen.aula.dk/sfo/indskrivning 

• SFO 

Vælg ”Kongehøjs SFO” 

Vælg fra rullepanel: 
”Eftermiddag+morgenpasning” eller 
”Eftermiddagspasning”  

 
 

https://kongehoejskolen.aula.dk/sfo/indskrivning


 
Indskrivningsprocedure og tidsplan 

• 20. januar: E-boks skrivelse vedr. indskrivning  

• 20. januar – 16. februar:  Web-indskrivning  

• 23. marts: Besked til ikke distriktsbørn 

• 11.+13. maj: Overleveringsmøde med børnehaverne  

• 11. juni: Holddelingsmøde m. forældre og børn (16.30-18.00 

• 17. juni: Lille Skoledag (8.30-11.30) 

• Juni: E-boks info vedr. 1. skoledag 

• Mandag den 10. august 2020: 1. skoledag kl. 9.00 
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• Skoleudsættelse 

Forældrene kan sammen med børnehaven søge om 
at udsætte barnets skolestart et år begrundet i 
barnets udvikling.  

 

• Ikke distriktsbørn 

Vælges en anden skole end distriktsskolen, 
afholdes eventuelle udgifter til transport til og fra 
skolen for egen regning.  

 

• Dispensationsansøgning 

Tidlig skolestart, udsættelse og valg af anden skole 
skal oplyses i webindskrivningen og via en 
dispensationsansøgning, som sendes til 
distriktsskolen.   

 



Spørgsmål 




