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VELKOMSTFOLDER

SDR. VANG SKOLE
Vi er glade for, at I har valgt Sdr. Vang Skole til jeres barn, og
byder jer hjerteligt velkommen!
En helt ny verden åbner sig for jeres barn, når det til august skal
starte i skole.
Mange faktorer gør et lærerigt og harmonisk skoleliv – en vigtig
faktor er samarbejdet mellem skole og hjem.

Afdelingsleder
Bente Albrechtsen
Tlf.: 79 79 79 40
beal@kolding.dk

SDR. VANG SKOLE
Søndervang 32
6000 Kolding
79797940 tryk 1
http://sdr-vang-skole.kolding.dk

SDR. VANG SFO
79797940 tryk 2
https://sdrvang.iportalen.dk

Vi ønsker med denne folder at indlede et langt og frugtbart
samarbejde med helt enkelt at fortælle, hvad der venter jeres
børn i deres første tid som skoleelever. Folderen kan selvfølgelig
ikke stå alene og er blot en af mange informationskilder, I vil
møde i den kommende tid.

Med venlig hilsen
Kedda Jakobsen
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Hvem er vi?
Sdr. Vang Skole er en byskole, som fremstår, som en moderne skole i lyse og dejlige omgivelser
med internetadgang på hele skolen. Skolen har ca. 570 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Sdr.
Vang SFO har 180 børn fra børnehaveklasse til 3. klasse.
Vi har en ny legeplads hvor fysisk og motorisk udvikling er i centrum, og hvor børnene får mulighed
for at eksperimentere med deres nysgerrighed, fantasi, opmærksomhed, koncentration og
bevægelsesglæde.
Vi er meget stolte af vores skole, som er et trygt lære- og værested. I hele dit barns skolegang vil
dygtige lærere, SFO-personale, ledelsen og skolebestyrelsen være optaget af, at dit barn lærer og
udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag. Det giver de bedste muligheder for dit barn, men
det stiller også en række krav til dig som forælder.
Samarbejde
Samarbejdet med forælder er helt centralt.
I dagligdagen betyder det, at du støtter med praktiske ting, og at dit barn hver dag møder i skole:
• udhvilet
• til tiden og mindst 5 minutter før ringetid
• velforberedt med bøger, penalhus, idrætstøj og lektier lavet
• veloplagt - har spist morgenmad og har madpakke med
Det er vigtigt, at du viser interesse og får indblik, i hvordan dit barn har det i skolen – i de enkelte
fag, frikvartererne og sammen med kammeraterne. Det gør du ved at:
• lære de andre børn og deres forældre i klassen at kende
• tale om hvad der er sket i skolen i dag
• kigge i bøgerne og skoletasken sammen med dit barn
• støtte dit barn i at lave lektier
• kontakte læreren/pædagogen, hvis der er noget, der undrer eller bekymrer
• læse beskeder fra skolen og SFO’en på INTRA og Iportalen
• melde tilbage på diverse invitationer til arrangementer
Desuden forventer vi, at du deltager i div. møder på skolen:
• sociale sammenkomster i dit barns klasse
• skole/hjemsamtaler
• forældremøder
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En god start
Vi vil medvirke til børnenes dannelse og fremme deres personlige udvikling og deres evner til at
indgå i livslang læring.
Skolen skal være et sted, hvor man kan udvikle lysten og fantasier til at lære, og hvor man bliver
anerkendt.
Vi ved at tryghed, trivsel og læring hænger sammen. Vi vil gerne, at jeres barn er trygt allerede før
skolestart og kender skolens fysiske rammer. Derfor tilbyder Sdr. Vang Skole - Glidende Overgang
fra d. 1. april 2019.
Glidende overgang
I Glidende Overgang vil vi give børnene kendskab til skolen og skoledagen, og hvad det vil sige at
gå i skole og SFO.
Det skal være et sted, hvor barnet kan møde venner og opleve at være en del af fællesskabet, og
hvor man kan have det sjovt, lave spændende aktiviteter, samt have mulighed for fri leg.
Glidende overgang betyder
 at børnene får ét skift af gangen
 at børnene oplever en tryg og naturlig overgang fra børnehave til skole/SFO
 at børnene får mulighed for at skabe nye relationer inden skolestart
 at børnehave, SFO og børnehaveklassen samarbejder om overgangen
 at børnene får tid til at blive fortrolige med skolen, skolens personale og med de andre børn
i indskolingen
 at børnene starter i børnehaveklassen med overskud til alt det nye, som venter
 at forældrene når at vænne sig til det nye kapitel i børnenes liv
SFO
SFO er et tilbud til skolebørn fra børnehaveklasse til 3. klasse. Børnene har mulighed for at benytte
tilbuddet i timerne umiddelbart før og efter skoletid samt på skolefridage.
For at få en plads til dit barn i SFO, skal du benytte den digitale pladsanvisning, Nem Plads på
http://mitkolding.kolding.dk
Åbningstider i SFO
Skoledage: 6:30 til 8:00 og fra 14:00 til kl. 17:00 – fredag lukker SFO kl. 16:00
Skolefridage: mandag til torsdag 6:30 til 17:00. Fredag lukker SFO kl. 16:00
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Samarbejde med Børnehaven Over Vejen og Daginstitutionen Kildemosen
Sdr. Vang Skole arbejder tæt sammen med daginstitutionerne i skoledistriktet for at sikre, at
overgangen fra daginstitution til skole bliver en positiv oplevelse, hvor vi imødekommer mange af
de forventninger, vi ved, børnene har til skolelivet.
For det enkelte barn er overgangen fra børnehave til skole starten på noget nyt. For nogle børn er
starten genstand for stor bekymring, og for andre er den forbundet med stor forventning og
glæde.
Barnet skal møde nye krav og regler. Skiftet til børnehaveklasse og SFO signalerer, at nu er barnet
stort. Langt de fleste børn er meget optaget af at leve op til dette og at lære alt ”det nye”. Det er
en opgave for barnet at opdage forskelle, orientere sig i dem og omstille sig efter alt det nye.
At starte i skole er et stort skridt både for det enkelte barn, men også for barnets forældre. Der
rejser sig mange spørgsmål inden starten både om praktiske forhold, men også om barnet nu også
er parat.
Det er derfor vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem børnehave, skole og forældre.
Vi glæder os til at se jer.
Indskrivning:
HUSK digital indskrivning i perioden 1.12.18 – 11.01.19
Yderligere information omkring indskrivningen bliver udsendt via e-Boks
Vigtige datoer:
Oktober 2018
Brev via e-Boks til forældre vedr. indskrivning
15. november 2018 kl. 17:00-18.00
Åbent hus arrangement for forældre og kommende skolebørn på Sdr. Vang Skolen
(Ingen søskende)
28. marts 2019 kl. 16:00 - 17:30
Informationsmøde for forældre og børn vedr. Glidende Overgang på Sdr. Vang Skole
(Ingen søskende)
1. april 2019 kl. 8:00
Opstart i Glidende Overgang på Sdr. Vang Skole for børn med forældre
12. august 2019 kl. 10:00
Første skoledag på Sdr. Vang Skole
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