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Initiativer i forbindelse med skolestart 

Initiativerne ses nærmere beskrevet under ”Tidlig 

SFO start” på Vigersted Skoles hjemmeside -> 

Ny på Vigersted Skole – >Ny forældre. 

Alle kommende SFO startere inviteres til at delta-

ge i forløbene – uanset hvilke daginstitution de 

kommer fra.  

 

I hovedtræk drejer det sig om: 

 Informationsmøde for forældre på 

Vigersted skole                                   
Januar (10/1 2017) 

 Skolestartsamtaler,                            
Hvor barn og forældre møder Børnehave-

klasseleder og skoleleder i børnehaveklas-

sens lokale– i januar 

 Besøgsdage i april                            
Hvor kommende skolestartere deltager i et 

forløb over 3 gange med henblik på at bør-

nene bliver trygge ved både skole og SFO 

før den kommende SFO start. Alle børn får 

en ”storeven”  

 Overleveringssamtaler                          
Fra daginstitution til SFO/skole. 

 SFO forældremøde d. 18/04-2018 

 Forældreintroduktionsaften                    
Før sommerferien. Skolebestyrelsen og 

bestyrelsen i Vigersted Børnehus inviterer 

til forældre til forældreintroduktion. Fokus 

for mødet er overgangen fra at være dagin-

stitutionsforældre til at være forældre til et 

barn i skolen. 

VIGTIGE DATOER 
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Intromøde på Vigersted skole  

for forældre:                 

Mandag  10/1 2018 kl. 19.00 – 20.30 

 

Skolestartsamtaler for barn og forældre: 25/1 

kl. 15.00 -17.30 og 31/1 kl. 15.30-18.00 

 

SFO forældremøde om tidlig SFO start 

18/4-2018 kl. 17.30-18.30 

 

Skolestart:  

Mandag 13/8 



Generelt om Vigersted Skole 

Vigersted Skole er beliggende centralt i Vi-

gersted – med gode muligheder for at ind-

drage naturen i undervisningen.  

Vigersted Skole har cirka 300 elever, for-

delt i klasser med et spor 0. – 6. klasse og to 

spor i 7, 8. og 9. klasse, samt en centerafde-

ling for børn med Autismespektrumforstyr-

relser  med 28 børn.  

Vigersted Skoles Skolefritidsordning, Snek-

ken, er opdelt i SFO1 og SFO2 – med egne 

lokaler.  

 

 

Vigersted Skoles værdiregel sæt 

Vi bygger vores daglige arbejde på        

værdierne:  

 Respekt  

 Troværdighed  

 Nysgerrighed.  

Værdierne er gældende for de relationer vi 

indgår i – uanset om vi er elever,              

medarbejdere eller forældre 

 

Vigersted skole 

Tidlig SFO start på Vigersted Skole 

Det er en stor oplevelse for børnene og foræl-

dre at skulle starte skole og skulle forholde sig 

til de krav, der stilles til såvel børn som foræl-

dre. 

 

Skoleforløbet varer 10 år, hvor børn og foræl-

dre skal have fagligt og socialt fællesskab om 

skolegangen. Det er vores erfaring, at det gode 

forældresamarbejde grundlægges i de små 

klasser. Derfor lægger skolen vægt på at give 

børn og forældre en god introduktion og god 

start på skolen. 

 

Spirer 

I spireperioden vil vi primært have fokus på 3 

områder.  

 Skabe tryghed hos børnene 

 Skabe kendskab til skolens rutiner 

 Skabe gode sociale relationer herun-

der også fælles gruppe regler 

Dette vil vi gøre igennem at arbejde med te-

maer i perioden, det vil primært være omkring 

forskellige kreative emner, der vil være med 

til at sikre deres udvikling.  

 

 

Spirerne vil i perioden have et skema, med 

tilrettelagte aktiviteter i tidsrummet 9.00-

13.20. (onsdag kl.8.30-13.20, grundet leg 

og bevægelse)  

 

Kontaktperson 

Alle elever på Vigersted Skole får tilknyttet 

en kontaktperson, som har jævnlig individu-

elle samtaler med eleven. Kontaktpersonen 

er en medarbejder, som eleverne møder i 

dagligdagen. 

 

Primærvoksne på spirer gruppen 

Der er tilknyttet 2 primærpædagoger på spi-

rer gruppen, og de vil tilrettelægge forløbet 

med dem, i samarbejde med skolens børne-

haveklasseleder.  
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