Efterår og vinter 2016
Forældresamtaler i Børnehaven.
Alle forældre til Akrobater, vil i perioden fra november og frem til februar
blive inviteret til en forældresamtale. Samtalerne vil tage udgangspunkt i
”Hjernen og hjertet”, som er et elektronisk samtaleværktøj, som I vil blive
præsenteret for, i forberedelse til samtalerne.
Forældremøde.
Tirsdag d. 15. november kl. 19 - 21 er der forældremøde på skolen.
Målet for aftenen er, at give forældrene indblik i, hvad det vil sige at være
skolebarn på Bording Skole. Det forventes, at der er en forælder fra alle
hjem – også fra de hjem, hvor der er ældre søskende på skolen.
Både skole og børnehave medvirker denne aften.
Elektronisk indskrivning.
Fra sidst i november til først i december er der elektronisk indskrivning til
0. årgang.
Dette vil der blive orienteret yderligere om i dagspressen og på de
respektive hjemmesider.

Forår 2017
Åbent hus
Torsdag d. 18. maj kl. 15-18 er der ”åbent hus ”.
Børn og forældre inviteres til en snak med skolens ledelse. Her vil der også
være mulighed for at møde personalet omkring 0. årgang. Denne dag vil
der også være mulighed for at tilmelde sig SFO’en.

Overleveringsmøder
Tirsdag d. 25. og onsdag den 26. april er der overleveringsmøder mellem
børnehaven og skolen for alle børn. På disse møder fortæller børnehavens
medarbejdere om hver enkelt af børnene. Til stede er både skolens ledelse
og medarbejdere fra 0. årgang og SFO. Ved overleveringsmøderne vil det
materiale fra ”Hjernen og Hjertet” som dannede udgangspunkt for
forældresamtalerne i børnehaven også blive brugt. Ved disse møder
deltager forældre ikke.
Udvidede overleverings møder.
Tirsdag den 9. maj kl. 12-15 og mandag den 15. maj kl. 8-11 er der
overleveringer for de børn, hvor der er andre fag personer med i arbejdet –
f..eks. talekonsulenter. De forældre det handler om, får invitation når
tiden nærmer sig.
Forældremøde.
Onsdag d. 14. juni kl. 19 - 21, er der forældremøde. Mødet handler
primært om 0. årgang og SFO’en – holddannelse, gensidige forventninger
og om arbejdet på 0. årgang.
SFO-praktik
Mandag til torsdag i uge 24 er Akrobaterne i praktik i SFO’en. De møder ind
i børnehaven som de plejer, hvorefter alle Akrobaterne midat på
formiddagen vil gå over på skolen og være med i SFO’en, indtil de skal
hentes. Der vil være personale fra børnehaven i SFO’en helt frem til
lukketid.
SFO-start
Der er opstart i SFO’en i uge 31 dvs. mandag den 31. juli
Skolestart.
0. årgangs første skoledag i august 2017 er: Mandag den 7. august kl. 9.00
ved Visdommens Kilde

