Se jeg kan flyve

…en god skolestart

En god skolestart
Et barn
Og et samarbejde
Der vokser
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Snart skal dit barn indskrives i
børnehaveklasse- og hvad så?
Kan vingerne bære ?
Vi ved at barnet kan mange ting inden det starter
i skolen, men kan det flyve?

I denne pjece beskrives forhold, som det kan
være ønskeligt at et barn kan. Det er således ikke
krav, der alle skal være opfyldte.

Pjecen kan derfor anvendes som inspiration for
forældrene til at lære/støtte barnet på områder,
hvor det endnu ikke opfyldte de beskrevne
færdigheder.
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Legen bliver god, og samværet med de
andre børn trygt, når barnet i
børnehaven og hjemme har øvet sig i
at:











Tage hensyn til andre
Indgå i et fællesskab og være med i en større flok
Samarbejde med andre børn
Kontakte andre børn og voksne på en ordentlig måde
Løse konflikter med kammeraterne
Vente til det er deres tur
Overholde regler i spil
Kunne tabe og vinde
Prøve selv i stedet for at opgive
Gå på række og holde sammen når man er på
tur……der er kun 1 voksen til ca. 22 børn
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Det er vigtigt at barnet har lyst til at lære,
er nysgerrigt og har mod på udfordringer.
Følelsesmæssigt har et barn det godt når det:

 Kan sige farvel til – ”slippe” – forældrene (og
omvendt)
 Er tryg ved at være ”alene” blandt mange børn
 Er i god balance, og kan klare at daglige rutiner
ændres
 Har selvtillid og gå-på-mod, og tør lave fejl
 Kan beskæftige sig selv et stykke tid uden en voksen
 Kan koncentrere sig – også når der er uro omkring det
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Allerede før skolestart har de fleste børn
øvet sig i og kan:
 Udpege ryg, mave, arme og ben o.s.v.
(kropsbevisthed)
 Kaste og gribe en bold
 Hoppe forlæns og baglæns
 Balancere
 Slå kolbøtter
 Cykle uden støttehjul
 Holde på en blyant, skrive sit navn og tegne
 Klippe med en saks efter en streg.
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Kan selv – vil selv – og får lov til det.
Det er godt at være en god model, men det er
dårligt at gøre noget for et barn, som det godt
selv kan.

I børnehaveklassen forventes at barnet selv kan:
 Holde styr på sine ting – taske, tøj, madpakke o.s.v.
 Rydde op efter sig
 Være selvhjulpen med af- og påklædning – lynlås,
knapper o.s.v.
 Klare toiletbesøg.
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Mærk verden og sæt ord på den.
Det er godt hvis jeres barn har et godt ordforråd
og har øvet sig i at:










Lytte til andre
Bruge sproget selv
Henvende sig til andre
Bede om hjælp, når der er brug for det
Fortælle om tegninger
Fortælle om oplevelser så andre kan forstå det
Modtage og forstå en fælles besked
Huske flere beskeder og udføre dem
Genfortæller en lille historie
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Gode kammerater leger og lærer bedst
Når barnet mærker, at vi respekterer det, tager
det alvorligt og taler pænt til det, viser vi det,
hvordan det skal vise respekt for andre.
Det er godt, hvis barnet inden skolestart har lært:





At kunne tage hensyn til andre
At kunne forstå og respektere regler
At kunne vente på tur
At kunne tale pænt til andre
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Ikke alle unger
forlader reden
på samme tid,
men når det sker,
er det godt…….

at kunne flyve!
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