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Vi er en lille lokal skole

Holme Skole har en overskuelig størrelse for dit 
barn, og der er to klasser på en årgang. Vi ønsker 
at skabe en ’landsbyskole-stemning’ forankret i det 
lokale og baseret på et tæt forhold mellem forældre, 
børn, lærere, pædagoger og ledelse.  

I 0. klasse er der i skoletiden fokus på, at børnene i 
klassen bliver trygge ved de nye kammerater. Men 
fra 1. klasse gør vi meget ud af, at hele årgangen 
lærer hinanden at kende. 

Det giver en ‘årgangs-fællesskabsfølelse’, hvilket 
blandt andet betyder, at der er flere gode kammera-
ter at lege med, end hvis klassen er barnets eneste 
sociale udgangspunkt.  

Det er vigtigt for os, at dit barn trives i skolen og i 
de fællesskaber, det er en del af hos os. Det er der 
mange gode grunde til – blandt andet at dit barns 
trivsel er grundlaget for, at det har mentalt overskud 
til at lære. Derfor har arbejdet med trivsel en høj 
prioritet på Holme Skole. 

Dit barns trivsel er grundlaget for, 
at det har mentalt overskud til at lære

En skole forankret i det lokale 



”
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Vi respekterer forskelligheden 

Når dit barn starter i skole, er det motiveret, 
nysgerrigt og spørgelystent. Det er det bedste ud-
gangspunkt for at lære noget nyt, og det er vores 
erfaring, at med struktur, gentagelser og genken-
delighed giver vi et godt fundament for læring og 
trivsel de første år i skolen .

På Holme Skole respekterer vi børns - og voksnes - 
forskellighed og er opmærksomme på at give alle 
børn passende udfordringer. 

Bevægelse og kreativitet i undervisningen
 
For at sikre den bedste læring møder dit barn i løbet 
af skoledagen forskellige arbejdsformer, som 
appellerer til forskellige måder at lære på. Nogle 
børn lærer bedst i bevægelse, og derfor er under-
visningen i særdeleshed i de første år af skolelivet 
tilrettelagt med masser af bevægelse. Der skal være 
plads til kreativitet og det at være nysgerrigt skaben-
de. Derfor digter vi, laver drama, synger og tegner i 
undervisningen. 

Vi tror på, at et fokus på forskellighed og forskellig 
tilgang til læring sammen med bevægelse og kreati-
vitet gør børnene nysgerrige på at lære. Både fagligt 
og socialt.  

På Holme Skole har vi fokus både på den enkelte og på fællesskabet – på 
fagligheden og på trivslen.  Hos os møder dit barn passende udfordrin-
ger, så det får de bedste muligheder for at blive så dygtigt som muligt.

Et fællesskab med plads til forskellighed 
og faglighed



En tryg skolestart

Rutiner giver ro 

I sfo og skole bliver dit barn mødt af voksne, der er 
enige om at skabe faste og trygge rammer og ruti-
ner, som dit barn hurtigt kan på rygraden.  
Der vokser på kort tid gode relationer mellem dit 
barn, klassekammeraterne, børnehaveklasselede-
ren og pædagogerne i en hverdag, hvor gentagelser 
skaber tryghed. I løbet af kort tid lærer dit barn at 
navigere i skoledagen og får styr på skema, idræts-
tøj, madpakker, toilet og frikvarter.

I frikvartererne leger dit barn og de andre fra 0. klas-
se i starten på et afgrænset område. Det betyder, at 
børnehaveklasseledere eller pædagoger, som er ude 
sammen med dem den første tid, er i tryg nærhed.

Skoledagen i 0. klasse 

Legen har stadig en plads i 0. klasse, men dit barn 
bliver også præsenteret for en række faglige om-
råder, selvom årgangen ikke som sådan har fag på 
skemaet. 

Mange af de faglige områder kommer dit barn 
omkring gennem emner som fx eventyr, Bamse-
bogen, Drømmegaden, hvor børnene bygger en 
skokasseby og trivselsprojektet Niceville. 

En dag om ugen er der idræt, og en dag er klassen 
på biblioteket, men ellers tilrettelægger børneha-
veklasselederen altid en afvekslende dag og uge for 
børnene.   

De voksne er tæt på i frikvarteret ”
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Fokus på faglighed 

De faglige elementer i børnehaveklassen 

Dit barn kommer omkring mange faglige elementer 
året igennem med fokus på en legende tilgang. 
Det er fx: 

• Sprog, bogstaver og deres lyde, børnestavning, 
skrive små sætninger, læse læs-let-bøger. 

• Talforståelse, tallenes værdi, talorden, figurer,  
mønstre, systematik, plusse, hvad er penge? 

• Naturfaglige fænomener 

• Kreative og musiske udtryk  

• Bevægelse

Tidlig indsats i læsning  

Læsning er et vigtigt redskab. Derfor gør vi på Holme 
Skole en solid indsats for at sikre, at dit barn får den 
rette hjælp til at komme i gang med at læse. 

Det indebærer, at vores læsevejleder følger børne-
ne tæt og kan derfor på et tidligt tidspunkt finde og 
hjælpe de børn, der viser tegn på eventuelle vanske-
ligheder, eksempelvis ordblindhed. 
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Fokus på sprog og læsning 

I Aarhus Kommune skal børnehaven lave en sprog-
vurdering af dit barn, når det er tre år. Når dit barn 
er startet i 0. klasse, skal vi igen lave en sprogvurde-
ring på skolen. Vi laver den på hele klassen i 
samarbejde med skolens læsevejleder og bruger 
den primært til at vurdere, om dit barn har brug for 
en ekstra sproglig indsats.

Sidst i 0. klasse tager klassen en ‘ordblinderisi-
ko-test’, som viser om dit barn er godt i gang med 
læsning eller har brug for støtte. Har det brug for et 
læseløft, tilbyder vi et forløb i 1. klasse i samarbejde 
med læsevejlederen.

Systematisk arbejde sikrer dit barns faglige  
udvikling 

Lærerteamet, ledelsen og de faglige vejledere hol-
der halvårligt læringskonference på alle klassetrin. 

Ud fra data som tests, observationer fra hverdagen 
og elevsamtaler drøfter de elevernes progression 
i fagene. Herefter planlægges hvilke indsatser, der 
skal til for at sikre den fortsatte faglige udvikling på 
hver årgang, i hver klasse og i sidste ende hos dit 
barn.  

Vi gør forskel på børnene

At der er forskel på børn, betyder også, at der kan 
være forskel på sværhedsgraden i de opgaver, bør-
nene får, og at der er forskellige forventninger til 
det enkelte barn. Dit barn vil både opleve at arbejde 
selvstændigt og sammen med klassekammerater. 
Efterhånden bliver dit barn bevidst om, hvordan, 
hvor og med hvem det lærer bedst – og på hvilke 
områder det er stærkt, og hvor det skal arbejde 
ekstra.  

Fokus på faglighed 
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Efter skoletid kommer SFO-tid

SFO-start før skolestart

Holme SFO et tilbud for dit barn efter skoletid fra 0. 
til 3. klasse. Når dit barn er optaget på Holme Skole, 
har det plads i sfo’en fra 1. august, og vi anbefaler, 
at dit barn får mulighed for at komme der inden den 
‘rigtige’ skolestart. 
Det hjælper både dig og dit barn med hurtigere at 
blive trygge ved os – og dit barn finder ud af, ’hvem 
der nu passer på mig og trøster mig’.

Vi elsker udelivet

I SFO’en prioriterer vi bevægelse og udeliv højt, så vi 
bruger vores pragtfulde udendørs arealer så meget 
som muligt.

Her har vi blandt andet en bålhytte, et udeværksted, 
mooncarbaner, multibaner, sandkasser, hængekøjer 
– og i det hele taget bare højt til loftet. 

Dit barn vil også kunne vælge at være med i forskel-
lige kreative værksteder, hvor de kan arbejde med 
læder, gips, filt, perler, glas osv.

Tid til fordybelse
 
I SFO’en prioriterer vi, at dit barn har tid til fordybel-
se, så temaer strækker sig ofte over en hel måned 
og aktiviteter over flere dage. 
På den måde får dit barn tid til at arbejde med tin-
gene over længere tid.  
Det kunne fx være et sensommertema med under-
temaer som: 

• Frugt og syltning
• Naturliv 
• Ture ud af huset
• Krible-krable 
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Store og små fællesskaber 
 
Selv om der er mange spændende aktiviteter for 
alle, skal SFO’en også være et sted, hvor der er plads 
til, at dit barn kan være i mindre sociale sammen-
hænge. Derfor prioriterer vi, at der også er voksne 
til at tage sig af dit barn, hvis det har brug for en 
snak, et spil UNO eller bare vil sidde helt stille for sig 
selv og tegne.

SFO’en er aldersintegreret, hvilket betyder, at der 
som regel er aktiviteter for dit barn sammen med 
børn fra de andre klassetrin.

For de største sfo-børn – det vil sige 3. klasserne – 
laver vi dog aktiviteter, som kun er for dem. Det er 
blandt andet aftenåbent, som veksler mellem at 
være et hyggeligt arrangement i vores egne lokaler 
og ture ud i byen -fx i bowlinghallen eller til en stør-
re sportskamp, fx fodbold i AGF. 

Vi prioriterer, at der er voksne til 
at tage sig af dit barn 

i mindre sociale sammenhænge

”
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Efter skoletid kommer SFO-tid

Pædagoger med bredt kendskab til dit barn

Alle klasser fra 0.-3. har tilknyttet en klassepædagog, 
som er med i en del af skolens undervisningstid. 

Det betyder, at pædagogerne er sammen med dit 
barn mange timer om dagen og oplever dem i man-
ge forskellige sammenhænge. 
De får et indgående kendskab til dit barn og er gode 
sparringspartnere for både lærerne, jer som foræl-
dre og barnet selv i forhold til både social og faglig 
trivsel.  

Vi tilstræber, at det er samme klassepædagog, som 
følger klassen helt fra 0. til 3. årgang.

Åbningstider i SFO

• Morgenåbning 6.30-8.00 

• Mandag til torsdag: efter skoletid til kl. 17.00 

• Fredag: efter skoletid til kl. 16.30

Pasning på skolefridage 

På skolefridage – for eksempel hverdagene før 
påske, mellem jul og nytår og i sommerferien - er 
sfo’en åben for de børn, som er tilmeldt pasning.  
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Aktiviteter i frikvarteret

Elever fra 5. årgang er Legepatrulje i frikvartererne. 
Med en refleksvest er de nemme at kende, og alle 
børn kan deltage i de lege, som legepatruljen sæt-
ter i gang. Det betyder, at ingen børn behøver være 
alene i pausen.

Desuden har vi ’Legebutikken’ i skolegården, som 
bliver passet af elever fra 3. årgang, som udlåner 
bolde, sjippetove, hula-hop-ringe og andre gode 
legeredskaber.

Trivsel og tryghed går hånd i hånd

Venskabsklasser skaber tryghed

Når dit barn starter i 0. klasse, bliver det sammen 
med en klassekammeratsat sammen med to ’store 
venner’ fra en af 5. klasserne. 

De to klasser laver faglige aktiviteter sammen, og 
det giver tryghed at have gode venner i de store 
klasser. Også de store elever vokser af at have et 
særligt ansvar overfor de nye venner i 0. klasse.

Det giver tryghed at have gode  
venner i de store klasser
”
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Aktiviteter i frikvarteret

Elever fra 5. årgang er Legepatrulje i frikvartererne. 
Med en refleksvest er de nemme at kende, og alle 
børn kan deltage i de lege, som legepatruljen sæt-
ter i gang. Det betyder, at ingen børn behøver være 
alene i pausen.

Desuden har vi ’Legebutikken’ i skolegården, som 
bliver passet af elever fra 3. årgang, som udlåner 
bolde, sjippetove, hula-hop-ringe og andre gode 
legeredskaber.
Venskabsklasser skaber tryghed

Når dit barn starter i 0. klasse, bliver det sammen 
med en klassekammeratsat sammen med to ’store 
venner’ fra en af 5. klasserne. 

De to klasser laver faglige aktiviteter sammen, og 
det giver tryghed at have gode venner i de store 
klasser. Også de store elever vokser af at have et 
særligt ansvar overfor de nye venner i 0. klasse.
Elevernes medbestemmelse øger trivslen 

På Holme skole har vi tre elevråd – for indskoling, 
mellemtrin og udskoling. 

Trivsel og tryghed går hånd i hånd
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Skole-hjem-samarbejdet

På Holme Skole vil du møde lærere, pædagoger og 
en skoleledelse, som er optagede af at give dit barn 
en god skolestart. 

Det gør vi blandt andet ved at møde jer med åben-
hed, tillid og et ønske om et respektfuldt samar-
bejde omkring dit barn. Vi arbejder sammen om at 
sikre, at dit barn trives i fællesskabet og bliver så 
dygtigt som muligt.

Skolen ønsker et godt og positivt samarbejde med 
dig som forælder, som bygger på gensidig tillid og 
respektfuld dialog.

Dit barns og klassens trivsel 

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn 
har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle 
som forælder i indskolingen også om at få skabt et 
godt forældresamarbejde omkring klassen. 
Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skole-
dagen tryg og forudsigelig for børnene.  

Klasserådet arrangerer typisk sociale aktiviteter for 
børn og forældre en gang eller to i løbet af et sko-
leår. Skolen opfordrer til at deltage, idet det har en 
positiv effekt på klassens trivsel og fællesskab, når 
også familierne kender hinanden.

Det har en positiv effekt på 
klassens trivsel og fællesskab, 

når familierne kender hinanden

”

11



Forældremøder, skole-hjem-samtaler og  
arrangementer 

I slutningen af august/starten af september inviterer 
børnehaveklasselederen og klassepædagogen til et 
forældremøde. Her får du information om, hvordan 
starten er forløbet for klassen, og hvad der skal ske 
i dit barns klasse i årets løb. Det er klassens trivsel, 
fællesskab og faglighed, som er omdrejningspunk-
tet.

Omkring efterårsferien bliver du inviteret til en sko-
le-hjem-samtale, som er en personlig samtale om 
dit barn med børnehaveklasselederen og klassepæ-
dagogen.

Har du – eller vi – behov for en samtale om barnets 
trivsel eller læring ud over det, så aftaler vi naturlig-
vis at mødes.

Hvad kan du forvente af dit samarbejde 
med skolen?  

Du kan forvente: 
• At få et godt og positivt samarbejde med skolen 

med udgangspunkt i, at du som forælder kender 
dit barn bedst. Derfor kan du hjælpe os med at 
forstå barnet, så vi kan støtte det bedst muligt i 
både skole og sfo.

• At medarbejdere og ledelse møder dig med 
åbenhed og et positivt sind, men også med et 
sæt af tydelige forventninger og krav.

• At vi holder professionelle og dokumenterende 
skole-hjem-samtaler, som har dit barns udvikling 
for øje.

• At vi differentierer forældresamarbejdet efter 
behov. Det vil sige, at vi måske holder flere eller 
færre møder med dig end med forældre til de 
øvrige børn i dit barns klasse. 

Skole-hjem-samarbejdet
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Din rolle som forælder til et indskolingsbarn er at 
skabe gode rammer for dit barns skolegang og læ-
ring. 

Du kan samarbejde med skolen om dit barns  
læring ved at vænne dit barn til at få rutiner om-
kring skoledagen, så morgenmad, pakning af skole-
tasken, samtaler om skolelivet og måske træning i 
bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. 

Hvad forventer skolen af dig som forælder?

For at få det bedst mulige samarbejde om dit barn 
forventer vi:

• At du bakker op om skolen og sammen med 
barnet deltager i de arrangementer, skolen og 
forældrerådet inviterer til. På den måde er du 
med til at tage ansvar for både dit barns og klas-
sens trivsel.

• At du orienterer dig på Aula, hvor vi skriver i ny-
hedsbrevet, hvad der skal ske i klassen. Her kan 
være vigtige beskeder – fx om ting dit barn skal 
have med.

• At du sender dit barn i skole udhvilet og med 
de ting, der skal være i skoletasken. Det er fx et 
penalhus med indhold og de madpakker, der er 
brug for, for at have energi til at lære og lege en 
hel dag.

• At du bidrager til en respektfuld dialog med de 
lærere og pædagoger, som er sammen med dit 
barn i hverdagen. Det er nemlig med til at skabe 
den tillid, der er fundamentet for det gode sam-
arbejde mellem skolen og dig – og dermed skabe 
en god hverdag for dit barn.

Skole-hjem-samarbejdet

13



Børn er forskellige, og for de fleste går det hurtigt 
med at falde ind i skolerytmen. For andre tager det 
tid, og for nogen bliver der behov for lidt hjælp til at 
være en del af faglige og sociale fællesskaber. 

Ressourcecenter Kvisten
Holme Skoles ressourcecenter kalder vi Kvisten. På 
Kvisten er der tilknyttet AKT-lærere og -pædagoger 
(AKT = Adfærd-Kontakt-Trivsel). 
Personalet fra Kvisten kommer ud i klasser, laver 
individuelle indsatser eller holdindsatser og giver 
sparring til lærere og pædagoger. 

Det er dit barns lærere og pædagoger, der kan tage 
kontakt til Kvisten, hvis de oplever et behov. Det sker 
naturligvis altid i samarbejde med dig som forælder. 

Specialcenteret

Nogle gange kan der være behov for at drøfte et 
barns udvikling med Specialcentret for at få hjælp 
til at træffe de helt rigtige beslutninger om barnets 
læring og trivsel. 
 
Centeret kan give sparring til lærere og pædagoger 
om, hvordan der kan arbejdes videre med barnets 
udvikling, og centeret kan iværksætte samarbejde 
med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvis 
der er behov for det. 
I skolens specialcenter sidder skolens leder, en 
PPR-psykolog og specialcenterets koordinator.

Som forælder kan du føle dig helt tryg ved, at du 
altid vil være inddraget omkring dit barns trivsel og 
udvikling i skolen, og at der kun sættes indsatser i 
værk i samarbejde med dig. 

Hvis det bliver svært
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Vores værdier

Vi bygger vores arbejde på fem 
grundlæggende værdier:

• Et stærkt læringsfællesskab som grundlag for, at 
den enkelte tilegner sig kundskaber og viden. 

• Et stærkt trivselsfællesskab som grundlag for et 
godt læringsfællesskab og gode sociale relatio-
ner. 

• Nysgerrighed som innovativ tilgang til både at 
skabe viden og at tilegne sig den. 

• Nysgerrighed som grundlag for kreative arbejds-
processer. 

• Respektfuldt samarbejde på tværs af forældre, 
medarbejdere, ledelse og elever.

Vi er optagede af dannelse

På Holme Skole lægger vi vægt på dit barns faglige 
udvikling og sociale trivsel, og nysgerrighed er den 
mest grundlæggende værdi hos os. Den kommer 
til udtryk som en innovativ tilgang til både at skabe 
viden, at tilegne sig viden og som grundlag for en 
kreativ tankegang.
 
På Holme Skole er vi optagede af børns dannel-
se – af tanken om det hele menneske. Det betyder 
blandt andet, at dit barn kommer til at øve sig i 
at tage stilling til sin omverden og danne sin egen 
holdning. 
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Traditioner giver fællesskab

Vores mange traditioner året igennem er med til at 
give dit barn en følelse af fællesskab med resten af 
dets skolekammerater – store som små, kendte som 
ukendte. 

Til de fleste af vores store arrangementer udnytter vi 
vores hyggelige udendørsarealer, hvor der er plads 
til mange forskellige slags aktiviteter, og hvor de 
gamle rødstensbygninger og høje træer giver en helt 
særlig stemning. Det gælder for eksempel til 
sommerfesten, hvor klasserne har boder med salg, 
eller ting man kan prøve, og musikholdene giver 
smagsprøver på deres kunnen. 

Når vi skal samle alle elever i skoletiden, sker det 
som regel ved ’Kastaniescenen’ i skolegården, hvor 
der spilles op til fællessang. Det er fx ved skoleårets 
start, hvor vi byder de nye 0. klasser velkommen, 
når vi siger farvel til 9. årgang på deres sidste skole-
dag, og når vi alle går på sommerferie. 

Andre gode highlights og traditioner gennem året er 
Skolernes motionsløb før efterårsferien, vores  
fantastiske musical, skolernes skakdag før vinter- 
ferien, trivselsforløbet Niceville i foråret og  
Holmestafetten lige før sommerferien. 

Og så er der selvfølgelig decembers mange hyggeli-
ge traditioner som klippedag, luciaoptog, julehygge 
med forældrene i sfo, indskolingens juleshow og 
kakaodagen, hvor ledelsen kommer på overraskel-
sesbesøg med varm kakao til alle. 

Festlige og farverige traditioner 
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Af praktisk karakter

Skolens organisering 

Skolen har omkring 600 elever fordelt på tre afdelin-
ger:
• Afdeling 1 (0. - 5. klasse)
• Afdeling 2 (6. - 9. klasse)
• Specialafdeling (10 bydækkende specialklasser)

Desuden har vi en SFO (skole-fritids-ordning), hvor 
dit barn er sikret en plads fra 0. - 3. klasse. Her sker 
tilmelding og forældrebetaling via pladsanvisningen.

Vores kantine ’Pitten’ 

I vores kantine ‘Pitten’ kan dit barn købe sund mad 
til rimelige priser. Kantinen har økologisk sølvmærke, 
hvilket betyder, at 60-90 procent af maden er økolo-
gisk.

I formiddagspausen sælges hjemmebagte boller og 
sunde snacks, som kan stille den lille sult og give 
energi. I middagspausen tilbyder de dagens ret, som 
er et varmt måltid mad. Hvis der indgår svinekød i 
dagens menu, vil der også være et alternativt tilbud.
  
Du kan forudbestille og betale dagens ret på forhånd 
på nettet, eller barnet kan stille sig i køen og betale 
med kontanter. Du kan også bestille mælk, frugt og 
vand, som duksen henter ind i klassen i en køletaske.
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Aula – vores platform til samarbejde 

Aula er den digitale platform, som vi bruger til samar-
bejdet om fællesskabet på skolen, læringen i klassen og 
beskeder mellem skole og hjem. 

Du kan logge ind på aula.dk eller via Aulas app. Vi anbe-
faler, at du kigger ind på Aula hver dag. 

Sikker skolevej

Skolen har en trafikpolitik, hvor vi blandt andet opfordrer 
til,  at børn så vidt muligt selv transporterer sig til skole 
på gå-ben eller cykel. 

På Hjulbjergvej og Holme Byvej er der skolepatrulje om 
morgenen til at følge dit barn sikkert over vejen. Der er 
masser af sikre stisystemer i området - du kan finde et 
kort over sikre skoleveje på vores hjemmeside. 

Skoleferier og -fridage 

Skolen følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan, 
hvilket betyder, at der er 240 skoledage på et skoleår. 
Der er fem ferier i løbet af året samt diverse fri- og hellig-
dage. 

Du finder oversigten på vores eller Aarhus Kommunes 
hjemmeside.

Af praktisk karakter

Vi opfordrer til, at børn så vidt muligt 
går eller cykler i skole
”
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Overgang fra dagtilbud til skole

Vi samarbejder primært med Holme-Rundhøj  
Dagtilbud, som hører til vores distrikt om en god 
overgang fra børnehaven til skolen. 

Jo mere du og dit barn kender til skolen inden første 
skoledag i 0. klasse, jo større sandsynlighed er der 
for, at dit barn får en god og tryg skolestart. Derfor 
har vi en række arrangementer for jer i løbet af 
2022/23 frem mod skolestart i august 2023.

Informationsmøde for forældre 
Onsdag den 12. oktober kl. 16.30 – 18.00 invite-
rer vi dig som forælder til informationsmøde. Her 
præsenterer vi Holme Skole og i særdeleshed livet i 
børnehaveklassen og indskolingen. Du møder sko-
leleder Ditte Hagn-Meincke, indskolingsleder Laila 
Nielsen og en af vores børnehaveklasseledere.

’Prøv-at-gå-skole-dag’ for børn og forældre
Vi inviterer dit barn og dig til et besøg tirsdag den 8. 
november kl. 16.00-17.30, hvor børnene er i cen-
trum. De prøver at snuse til forskellige aktiviteter fra 
både skole og sfo, så både børnehaveklasseledere, 
sfo-pædagoger og en lærer er med. Ledelsen vil 
også være tilstede, hvis du har brug for at tale med 
dem. Du og dit barn er velkomne, uanset om I er 
sikre på jeres skolevalg eller ej.

Dit barn inviteres til musical 
Onsdag den 25. januar kl. 10:00  inviterer vores 
dygtige musicalhold skolebørnsgrupperne i Holme 
og Rundhøj til at komme og overvære årets første 
forestilling. Det er sjovt for børnene at se de store 
elever på de skrå brædder - og det giver dem et 
indtryk af, hvad man også kan lave i skolen. De får 
en flot plakat med hjem som minde.
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meraterne og de andre forældre i klassen. Det er 
rart for alle at få sat ansigter på, så I ved hvem, I skal 
indgå i et klassefællesskab med de næste mange år.

Hvad kan du som forælder gøre frem mod 
skolestart?

Udover at understøtte børnehavens arbejde med 
fællesskab og selvhjulpenhed derhjemme, er det 
en hjælp for barnet, hvis du taler positivt om at gå 
skole. Tal om hvad man laver i skolen - uden at blæ-
se det op til at være noget stort og svært. Det er en 
god idé at være med til de ting, vi inviterer til i året 
frem mod skolestart, så dit barn oplever at være i 
vores rammer.

Husk at skolegården og vores legepladser er åbent 
for offentligheden efter kl. 17.00 og i weekenderne 
– så kom endelig forbi og indtag arealerne!

Overlevering fra børnehaven til skolen
I løbet af maj er der dialog om børnene mellem 
børnehaveklasselederne, klassepædagogerne og 
pædagogerne fra børnehaven. Hvis dit barn har sær-
lige behov eller udfordringer, inviterer vi dig ind til 
et møde - typisk med deltagelse af PPR (Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning)- inden skolestarten.

Besøg i børnehaveklassen med børnehaven
Tirsdag den 30. maj kl. 9:00 - 11:00 kommer de 
børn, der skal starte i børnehaveklassen her hos os, 
på besøg sammen med en  pædagog fra børneha-
ven. Sammen med de to børnehaveklasseledere og 
årgangens pædagoger får børnene en lille forsmag 
på, hvad der venter dem her på Holme Skole.

Goddag-til-skolen for børn og forældre
Tirsdag den 13. juni kl. 16:30 - 18:00 inviterer vi 
børn og forældre til at komme og møde klassekam-

Overgang fra dagtilbud til skole
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Kontakt til skolen 

Holme Skole 
Mølleskovvej 11
8270 Højbjerg 

Hjemmeside: 
holme-skole.dk

Skolens kontor: 
Tlf.: 8713 8700 
Mail: hol@mbu.aarhus.dk    
    
Sfo’en:   
2167 4150  

På Holme Skoles Facebookside kan du følge med i stort og småt, som sker på skolen og i sfo’en.
Her viser vi i fotos og video glimt af, hvad der sker - og i det hele taget den gode stemning på skolen.

Hvis du vil vide endnu mere om Holme Skole, 
har spørgsmål til os, eller er i tvivl om noget, 

skal du endelig tage kontakt til os

”
Skoleleder 
Ditte Hagn-Meincke  
Tlf.: 2494 6176  
Mail: birhm@aarhus.dk    

Pædagogisk leder for afdeling 1 og sfo: 
Laila Nielsen       
Tlf.: 5171 5464 
Mail: laini@aarhus 

Fritidspædagogisk leder i sfo: 
Michael Jensen     
Tlf.: 4185 7534
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Holmevej

Hjulbjergvej

Holme Byvej

Skolen ligger Mølleskovvej 11, 8270 Højbjerg - midt mellem Hjulbjergvej og Holmevej 
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