
 

Velkommen 

 

Informationsmøde for forældre til kommende skolestartere 

26. oktober 2022 

 



 

Dagens program 

● Klaus byder velkommen  

● Præsentation af personalet 

● Om skolen - værdier 

● Lise fortæller om processen frem mod første skoledag  

● Opdeling i fiktive klasser – skoleparat tæt på 

● Der afsluttes i klasserne senest kl. 18.00 



 

 

Se vores hjemmeside for mere information om indskrivning: mallingskole.aarhus.dk 

mallingskole.aarhus.dk


 

 

Værdier 

Vi ønsker at være den stærke lokale folkeskole med fokus på fællesskab, 

faglighed og dannelse. Vi er bevidste om skolens position og ansvar i det 

lokale fællesskab 

Vi tror på, at børnene altid gør det bedste de kan 

Vi møder børn og voksne anerkendende og med tillid 

Vi insisterer på samarbejde 



 

 

Indskrivning 

● Indskrivningen foregår digitalt:  

https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-

uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/ 

● Prognosen for årgangen 2022/23 er: 88 potentielle startere 

Vi forventer 3 klasser 

● Forvaltningen beslutter antal klasser og tildeler økonomi 

herefter 

● Evt - Skoleudsættelse 

  

https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/


 

 

Frem til sommerferien  

Marts – april Pladsanvisningen afslutter elevoptag 

April-maj 2023 Overleveringer fra børnehave til skole med henblik på 

klassedannelser og en tryg skolestart 

Maj 2023  Klassedannelser  

Juni 2023  Særlige overleveringsmøder på enkelte elever 

med skole, børnehave og forældre samt evt. 

andre relevante personer 

Juni 2023  to besøg på skolen for alle indskrevne børn med 

børnehave (eller forældre) og forældrecafe 

Skolestart  den 14. august 2023 

  



 

 

Klassedannelser 

Klassedannelse sker i et tæt samarbejde med dagtilbuddene for at sikre så 

homogene klasser som muligt med gode lege- og læringsfællesskaber. 

Vi tager hensyn til: 

▪ viden om den samlede børnegruppe 

▪ fordeling af drenge og piger 

▪ fordeling af børn med særlige ressourcer og behov 

………………………………………………………………………………….. 

▪ relationer og evt. forældreønsker i det omfang, det er muligt 

Vi er grundige … og har rigtig mange informationer i spil 

Vi kan ikke inddrage det, vi ikke ved… 

Og vi kan ikke inddrage jer i alt det, vi ved… 

Klasselister sendes ud start juni 2021 



 

 

SFO 

● Indmeldelse i SFO i forbindelse med indskrivning 

● SFO start den 1. august 2023  

● Kontaktpædagoger i hver klasse 

● SFO er opdelt i to afdelinger: Abc-sporet og Trinbrættet 

● Morgenåbning 6.30 med morgenmad  

● Åben hver dag efter skoletid til 17.00 (16.30 fredag) 

samt alle skolefridage og ferier 

● Fokus på at styrke fællesskaber gennem en 

vekselvirkning mellem leg, aktiviteter og samvær  



 

 

 

• Mulighed for spørgsmål  

• Børnehaveklasselederne om 

skoleparat – skolestart – i klasserne  

• Tak for i dag  

  



 

 

Hvis du har spørgsmål omkring indskrivningen eller skolestart er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

Du finder vores kontaktoplysninger på hjemmesiden:  

 

mallingskole.aarhus.dk  

https://mallingskole.aarhus.dk/kontakt/kontakt-os/

