
TÅRNBY KOMMUNE

INFORMATIONSMØDE FOR FORÆLDRE 
TIL 5-6 ÅRIGE BØRN

4. NOVEMBER 2020 kl. 17:00 (online)

(sluk venligst jeres mikrofon)

Velkommen til



PRÆSENTATION

Skoleledelsen: 

Kaj, Ken, (Jonas, Thomas

Annette.)

SFO-daglige pædagogiske ledere: 

Kenneth, Tobias, Hanne og Jens

Afdelingsleder Anette 



Den digitale ramme for mødet

• Præsentation fra skole og SFO ledelsen via Google Meet

• Sluk jeres mikrofon 

• Hvis I har spørgsmål: skriv det i chat-funktionen

• Spørgsmål tages op imellem emnerne og efter hele præsentationen



Dagsorden
▪ Velkomst og præsentation

▪ Pilegårdsskolen – hvem er vi?

▪ En ny tid begynder

▪ Skoleparat – hvad er det?
▪ Eventuelle spørgsmål

▪ Førskolebørn på SFO

▪ Hverdagen i 0. klasse
▪ Eventuelle spørgsmål

▪ Digital indskrivning
▪ Eventuelle spørgsmål

▪ Tak for i dag og på gensyn

▪ Kontakt os for særlige spørgsmål



Mål for mødet

▪ at I får lidt indsigt for jeres barns kommende 
skole og SFO

▪ at I bliver bevidste om skoleparathed og om, 
hvordan I kan hjælpe jeres barn på vej

▪ at I får et lille indblik i, hvad der arbejdes med i 
0. klasse og SFO-hverdagen

▪ at I kun søger skoleudsættelse for jeres barn, 
hvis det er nødvendigt



Pilegårdsskolen

▪ 1150 elever fordelt på 4 -5 spor fra 0. 
klasse til 9. klasse. 

▪ Tre faser og profillinjer fra 7. kl.

▪ Personale:

▪ Skoleledelsen, områdeleder og daglige 
ledere.

▪ 135 lærere og pædagoger

▪ Andre professionelle:

▪ ROF- team

▪ Sundhedsplejerske

▪ Socialrådgiver



Pilegårdsskolens værdigrundlag

• Pilegårdsskolen kendetegnes ved en hverdag der 
er præget af læring, trivsel og respekt for 
fællesskabet og det enkelte menneske.



Pilegårdsskolens værdigrundlag

Respekt for fællesskabet og det enkelte 
menneske:

• Personale, forældre og elever understøtter 
fællesskabet og bruger deres ressourcer til 
at fremme det 

• Forskellighed er en styrke, og alle oplever 
sig som værdifulde i fællesskabet 



Pilegårdsskolens værdigrundlag
Læring: 

• Alle elever opnår en stærk faglig progression 
uanset niveau. 

• Alle elever oplever, at de lykkes. 

Trivsel: 

• Alle elever er glade for at gå i skole og SFO.

• Elever og voksne oplever anerkendelse og  
udvikling gennem venskaber, fællesskaber og 
udfordringer. 

•Ny vision er under udarbejdelse



Sådan arbejder vi her:

▪ Anerkendende tilgang 

▪ Præcis og ordentlig kommunikation 

▪ Højt informationsniveau: Vi skal alle føle 
os velorienterede og vide, hvad der foregår. 

▪ Nytænkning: Hvis det, vi plejer, ikke 
virker, så prøv noget andet.



En ny tid begynder

Fotos fra Tårnby kommunes hjemmeside: http://www.taarnby.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/

Ble, kravle, gå og sprog

”Se hvad jeg kan”

”Se, jeg kan rigtig 
meget, og nu skal 
jeg lære endnu 
mere”

”Hvor blev tiden 
dog af?”

http://www.taarnby.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/


Livet i skolen
En mere forpligtende hverdag

Fælles Mål: 6 områder
• Sprog: eleven er opmærksom forskellige måder at bruge sprog på

• Matematisk opmærksomhed: kan anvende tal og geometriske sprog i 
hverdagssituationer

• Naturfaglige fænomener: kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i 
naturen

• Kreative og musiske udtryksformer: kan udtrykke sig i billeder, musik og 
drama

• Krop og bevægelse: kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

• Engagement og fællesskab: kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg 
for sig selv og andre



• Kan koncentrere sig i kortere 
perioder

• Lytte til historie
• Huske rim, remser og sange
• Lytte til, og følge en kort 

instruktion
• Kan følge enkle regler
• Kan lytte til andre børn
• Kan vente på tur
• Kan være hjælpsom
• Kan holde på en blyant og klippe 

med saks
• Kan løse små konflikter selv
• Kan gå til en voksen hvis det er 

for svært at løse konflikten selv

Det skoleparate barn



Kan være selvhjulpen –
det barnet kan selv skal 
barnet selv:

• Tage tøj af og på

• Gå i bad

• Gå på toilettet og i 
tilfælde af uheld, selv 
skifte tøj.

Det skoleparate barn



De skoleparate forældre

▪ Er positivt interesserede i 
skolen

▪ Tager kontakt til aktuelle 
personer ved problemer

▪ Tager aktiv del i 
forældremøder og 
arrangementer i klassen

▪ Tjekker aula og støtter op 
om lektier

▪ Overholder skolens ferieplan

▪ Mindre service – mere 
selvstændighed

▪ Sørger for, at barnet er 
undervisningsparat

▪ Undlader at følge barnet ind 
på skolen længere tid end 
nødvendigt og forlader 
klassen ved 
undervisningens start

▪ Støtter aktivt op om barnets 
sociale relationer



Hvordan støtter du op om dit 
barns udvikling?

▪ Give ros, give lov og give slip

▪ Lære barnet at tåle frustrationer

▪ Lære barnet at vente

▪ Lege med sproget

▪ Læse højt 

▪ Lade barnet bruge sin krop

▪ Give barnet gode spise -og 
sovevaner

▪ Spille spil - lære at tabe (spil)

▪ Bakke lærerne og pædagoger op



SFO PILEGÅRDSSKOLEN
• SFO Munkebjergvej 2 (Pilen)

Modtager en klasse

• SFO Munkebjergvej 123/Ingstrup allé 39 

Munkebjergvej 123 modtager en klasse 

Ingstrup allé 39 modtager en klasse

• SFO Brønderslev allé 28 (Impulsen)

• Modtager en klasse

• SFO Vestrebygade 31

Modtager en klasse



Førskolebørn på SFO

• Intromøde på hver SFO før start

• Overlevering med børnehaverne

• Heldagsbørn kompendium

• Struktureret klasse aktiviteter

• Temaer



Fælles morgenmad for distriktet foregår hos SFO Pilen. 
Børnene har mulighed for at spise med, det foregår fra 
6.30-7.30. Når klokken er 7.50, sendes alle børn i skole. Der 
vil være personale fra hver matrikel, sammen med Jette, 
som er fast morgenåbner.

Fællesskab på tværs

Fælles sommerferie åbent på SFO 
Munkebjergvej 123/Brønderslev allé 
28

• Fælles tur
• Tema uge

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxhouhmL7PAhVC6CwKHTalAfEQjRwIBw&url=http://sundhedoglivsstil.blogspot.com/2013/10/er-havregryn-bedre-end-kommercielle.html&psig=AFQjCNHyt3Is1iH3CnCLyRxDSdF0UqpU1g&ust=1475568748614095


SFO Vestrebygade 31

HVERDAGEN PÅ VORES SFO



Personalet
• Vi er en lille matrikel normeret til 70 børn

• Vi er 7 voksne: 4 Pædagoger

2 Pædagogiske assistenter

1 daglig pædagogisk leder

• 2 Tilknyttede vikarer



Vi er en værkstedsorienteret SFO

• Træværksted

• Grovværksted

• Finværksted

• Musikværksted



OM Vestre Bygade

• Vi vægter muligheden for at have ’en til en’ kontakt med det enkelte barn højt på vores SFO, fx 

over et spil, en snak om hvordan weekenden er gået, hvad de skal lave i ferien mv. Den lille 

matrikel gør, at der altid er mulighed for nærvær og indlevelse i det enkelte barn.

• Inde i huset har vi et køkken alrum, hvor vi dagligt serverer ’frugt’ når børnene kommer fra skole 

ca. 14.15. ’Frugt’ består oftest af enten frugt eller grønt samt en form for brød, nogle dage laver 

vi varm mad til børnene i stedet. Her tegner, spiller og hygger vi også. Vi har kreative værksteder 

fordelt rundt i huset; et syværksted, maleværksted, træværksted og et musik studie. Derudover 

har vi en Legokrog, en sal til aktiv udfoldelse, hyggerum med hule, bordtennis og Xbox samt et 

computerrum.

• Udenfor har vi en boldbane, og en legeplads med bl.a. bålsted, legehus, gynge og diverse 

klatrestativer. På vores legeplads har 3. klasserne deres eget rum ’Zebrahuset’, som kun må 

bruges af dem.

Traditioner

• Banko aften

• Halloween fest

• Koloni Børne og rock festival Vilde vulkaner



SFO ”Pilen” Munkebjergvej 2

Hverdagen på vores SFO



SFO Pilen ligger på 

skolens område, 

og deler derfor 

udeareal med 

skolen.

Udover 

skolegården, har vi 

”baghaven”, som 

består af et større 

stykke græs, med 

bålplads og 

mulighed for at 

lave huler m.m.

Børnene har 

mulighed for at 

cykle, køre i 

mooncars, spille 

bordtennis, skak, 

og lave forskellige 

aktiviteter.

Boldspil foregår 

primært i det store 

boldbur.



SFO Pilen er normeret til 125 børn, og til at sørge for de får et godt forløb, både i skole og på 

fritten, er der 12 medarbejdere, 5 kvinder & 7 mænd, på forskelligt timetal. Derudover har vi 

løbende studerende i huset.

SFO Pilen består af en masse funktionsrum. Vi har 2 kreative værksteder, et 

finværksted, hvor der ofte arbejdes i temaer, og et grovværksted, hvor der 

laves forskellige ting i træ og lignende. Værkstederne er ikke åbne hver dag, 

men det fremgår af aktivitetstavlen i cafeen.

Der er motorikrum, hvor den store madras nogen gange bliver brugt til 

kolbøtter og brydning.

I danserummet bliver der udover dans, også lavet musik og video.

På legestuen handles der i købmandsbutikken, bygges Lego og leges i 

dukkekrogen.

Computerrummet består af 4 computere, og en X-box/Wii/Playstation. 

Børnene kan få en halv time på hver i løbet af ugen. I samme rum er der også 

en hyggekrog, hvor der oftest bliver spillet kort.



SFO-PILEN

Cafeen er husets omdrejningspunkt. Her ”krydser” børnene sig ind på vores digitale platform, Iportalen.

I cafeen spiller børnene spil, tegner og læser bøger og blade.

Mellem kl.14.30-15.30, serveres der et lille let måltid, typisk frugt, men også rugbrød og varm mad.

Aktiviteterne i huset varierer i løbet af året, og består af både faste aktiviteter, og forskellige forløb og 

projekter.

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxhouhmL7PAhVC6CwKHTalAfEQjRwIBw&url=http://sundhedoglivsstil.blogspot.com/2013/10/er-havregryn-bedre-end-kommercielle.html&psig=AFQjCNHyt3Is1iH3CnCLyRxDSdF0UqpU1g&ust=1475568748614095


”SFO IMPULSEN” BRØNDERSLEV ALLÉ 28

HVERDAGEN PÅ VORES SFO



SFO IMPULSEN

• 114 børn fordelt på 4 

klasser. (bliver 5 

klasser)

• 10 ansatte ligeligt 

fordelt mellem kvinder 

og mænd. 

• Naturskønt område.



SFO IMPULSEN

• Værksteder og 

aktiviteter.

• Børnemøder, 

medbestemmelse.

• Følgeordning i 0.-

1.klasse.



SFO ”MUNKEN / INGSTRUP” 

MUNKEBJERGVEJ 123 & INGSTRUP ALLÉ 39

HVERDAGEN PÅ VORES SFO



OM INSTITUTIONEN

Vi er en SFO fordelt på to matrikler.                       

Vi er 172 børn i alt,

125 på Munken og 

47 på Ingstrup.

Vi er 14 engagerede voksne. Vi har derudover 

studerende og vikarer tilknyttet.  



AFDELING MUNKEN

• Vi har et dejligt funktionsopdelt hus,                                                  

samt en fantastisk legeplads.

• Vores dagligdag er meget varieret, og                                                         

byder på masser af rollespil, boldspil,                                                                   

kreative aktiviteter mm. 

• Dejlige rammer til den fri leg.

• Sundt eftermiddags måltid hver dag. 



AFDELING INGSTRUP 

• Vi har to små hyggelige huse,                                                            

samt et dejligt udeområde.

• Vores dagligdag byder på en masse                                                                    

kreative aktiviteter, boldspil, udeleg,                                                   f, 

bål-hygge, mm.

• Sundt eftermiddags måltid hver dag.



SKOLESTART

• Pædagoger i skolen

• Den trygge start

• Understøtte undervisningen



DAGENS GANG

Hverdagen i 0. klasse







Indskrivningen
▪ Uge 45-46: Digital indskrivning via borger.dk

▪ Ved behov for hjælp eller opklarende spørgsmål kan man 
henvende sig på kontoret i uge 45-46 man-tor kl. 8:00-12:00, 
fre kl. 8:30-12:00

▪ Fra feb. 2021: Brev fra pladsanvisningen om skole 
klasseplacering

▪ Tidligst feb. 2021: Brev om SFO plads.

Information om digital indskrivning:

https://www.taarnby.dk/borger/undervisning-og-
skoler/skolevaesenet/indskrivning-til-0-klasse/indskrivning-
til-0-klasse



Hvad nu hvis?
▪ Man ønsker skoleudsættelse: 

▪ Det oplyser I på den digitale indskrivning og søger om i 
samråd med børnehaven. Ansøgning sendes til Tånby Rådhus 
bygning B, lokale 302. Ansøgningsskema fås i børnehaven.

▪ Frit skolevalg:

▪ Ønske om anden skole end distrikts-skolen eller privatskole 
skrives på ved indskrivningen af sit barn – se felterne på 
skærmen



SÆRLIGE OPLYSNINGER

▪ I feltet bemærkninger kan skrives, hvis I 
har særlige oplysninger om jeres barn, og 
hvis I har særligt ønske for en SFO matrikel. 

▪ I skal vide, at alle ønsker måske ikke vil 
kunne imødekommes. 



Er man i tvivl om skoleudsættelse?

▪ Tale og lytte til børnehavens råd

▪ Evt. kontakte skolen: kontor eller områdeleder

Hvad kan man gøre, hvis 
man er i tvivl?



Fra børnehave til SFO til 
skole

▪ Overleveringsplan

▪ Klassedannelse 

▪ Start SFO – Intro

▪ Sommerferie

▪ Første skoledag for 0. klasser d.12. august 2021



Spørgsmål ?
Skriv dit spørgsmål i chat funktionen.


