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Praktiske oplysninger: 
 

 Brobygningen er et tilbud til jeres 

barn. Man kan også vente med at 

starte i børnehaveklassen til efter 

sommerferien 2018. 

 Der er ingen betaling for at deltage. 

 Børnene skal have madpakke og 

drikkedunk med. Skolen sørger for 

mælk. 

 Vores børnehaveklasseleder  står for 

brobygningen. 

 Tilmelding kan ske til kontoret eller 

mail kontoret.531007@skolekom.dk. 

Skolen henter og 
bringer 

 Børnene vil så vidt muligt blive 

hentet i børnehaven i bus/privat bil 

udstyret med selepuder. 

 De første par gange der er 

brobygning, kan forældre eller 

børnehavens pædagoger deltage 

sammen med børnene. 

 Vi skal bruge en skriftlig tilladelse 

fra forældrene, før vi kan køre med 

jeres barn. 



 Brobygn ing 2018  for børnehavek lassen 18/19  

Vi tager udgangspunkt i de færdigheder og i den 
motivation, som børnene møder op med. 

 

Formålet med brobygningen 
Børn, der er indskrevet til at begynde i 

børnehaveklassen  i skoleåret  2018/19 har 

mulighed for at deltage i et brobygningsforløb. 

Formålet med ordningen er, at børnene lærer 

skolen at kende: Skolens lokaler, omgivelserne, 

de voksne, de kommende klassekammerater, 

skolens andre elever og i det hele taget skolens 

dagligdag og traditioner. Formålet er også, at 

skolen lærer børnene at kende. 

 

Rent praktisk vil brobygningen finde sted hver 

onsdag kl. 9:00 til 11:30 fra 10. januar og frem 

til den 6. juni bortset fra de dage, hvor der er 

skolefridage. 

Så vidt det er muligt, vil børnene blive hentet 

af Skærbæk Realskole i bus/bil og kørt tilbage 

til deres børnehave igen. 

Der er mulighed for alle børn at møde fra kl. 

7:45, mens de børn der afhentes med bus/bil 

kommer mellem kl. 8.00 og  9:00. 

 

Aktiviteter i brobygningen 
Børnene skal lære skolen at kende, og de skal lære nye arbejdsformer  

Der vil være aktiviteter i form af 

 Struktureret  og lærerstyret leg 

 Afprøvning af forskellige 

materialer  og arbejdsformer 

 Male, tegne, skrive og spille 

 Aktiviteter i naturen 

 Rim og remser, sang, musik og 

sanglege 

 Førskole opgaver 

 Højtlæsning og fortælling 

 Idræt og motorik 

 Vi vil lave 

aktiviteter sammen 

med 0. og 3. klasse 

 De er vores 

venskabsklasser 

Vi vil i brobygningsforløbet have fokus på børnenes 
kendskab til forskellige begreber, på deres naturlige 
undren og nysgerrighed og på koncentrationsevnen. 
Endvidere vil vi se på børnenes evne til at modtage 
en kollektiv besked . 
Vi lægger fokus her, så vi i samarbejde med 
forældrene og med børnehaverne bedre kan 
forberede børnenes overgang til skolen. 
 

 
                 Skolen og de ansatte skal lære børnene at kende 

:  

 På Skærbæk Realskole har vi ikke  
rullende skolestart. 

Alle børn starter i børnehaveklasse  
 den 9. august 2018 

 


