
TELEFONNUMRE 
Skolens kontor  87 13 61 60 
SFO     29 20 82 84 
Hjemmeside  https://bavnehoejskole.aarhus.dk/  
Mail    bhs@mbu.aarhus.dk   

DAGSRYTME I BØRNEHAVEKLASSE OG SFO 
 
Kl. 06.30   SFO åbner for alle indmeldte børn. 
Kl. 07.50   Børnene går til klasserne. 
Kl. 08.00   Samling i klassen 
Kl. 08.45   Der arbejdes med dansk, matematik og    
     forskellige emner. Derudover bevægelse. 
Kl. 09.30   Frikvarter 
Kl. 10.05   Der arbejdes med dansk, matematik og   
     forskellige emner. Derudover bevægelse. 
Kl. 11.30   Frokost 
Kl. 12.00   Frikvarter med SFO-pædagogerne, der   
     tilbyder forskellige bevægelseslege. 
Kl. 12.30   Understøttende undervisning og studietid. 
Kl. 13.30*  Børnene spiser deres medbragte efter-  
     middagsmadpakke i klassen. 
Kl. 13.45*  SFO laver aktiviteter med børnene. Det   
     kan være kreativ, krop & bevægelse, spil. 
Kl. 17.00   SFO lukker (fredage lukkes kl. 16.30). 
 
* 4 dage om ugen slutter skoledagen kl. 13.15, og        
   1 dag om ugen slutter skoledagen kl. 14.05      
   (skoleåret 2022/23).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABULEX 
Når barnet møder i skole, krydser det sig ind i på  
Tabulex-skærmen. Om eftermiddagen vil det  fremgå, 
hvilke aktiviteter der er åbne i SFO, og hvor de fore-
går. Barnet krydser sig ud, når forældrene henter.  
 
Vi sender ikke børn hjem fra SFO, med mindre de 
skal med skolebus eller til fritidsaktiviteter i nærområ-
det.  
 

 
 

BAVNEHØJÊSKOLE 
KoltvejÊ17 

8361ÊHasselager 

VELKOMMENÊIÊ 
 

0.ÊKLASSE 
 

2023Ê-Ê2024 

TIDSPLAN, NÅR BØRNENE BEGYNDER I SKOLE 
- Første dag i SFO (01.08.23) 
- Første dag i 0. klasse (14.08.23 kl. 10-12) 
- Forældremøder i 0. klasse (ultimo september 2023) 
- Skole-hjem-samtaler (januar 2024) 

——————–—————— 
KOMMUNIKATION 
Kommunikation mellem skolen og hjemmet foregår hoved- 
sagligt via Aula (www.aula.dk). Første gang du logger på 
Aula, skal du bruge NemID. 
 
FRIÊFRAÊSKOLE 
Klasselæreren kan kun give fri en enkelt dag. Hvis det drejer 
sig om flere dage, skal henvendelse ske til skoleleder  
Vibeke Kjær Agger. 
 
MAD 
Det er meget vigtigt, at børnene spiser et sundt morgen-
måltid. 
Børnene skal hver dag medbringe 3 madpakker + drikke-
dunk. Skolemælk og kantinemad kan købes på  
https://bavnehoej-skole.bestilmad.nu  
 
IDRÆT 
Der er idræt i 0. klasse én gang om ugen. Børnene 
skal medbringe idrætstøj og sko samt håndklæde, da alle 
går i bad.  
 
SYGDOM 
Hvis barnet har været syg, skal det skrives i en besked i   
Aula til barnets kontaktlærer.  
 
FØDSELSDAGE 
Vi deler kun fødselsdagskort ud i klassen, hvis hele klassen 
eller alle piger/drenge skal med. 
Der må medbringes lidt til uddeling i klassen - gerne sundt. 
 
INDESKO 
Overtøj og udesko skal placeres i garderoben i kælderen.   
Her er også plads til skiftetøj.  
For et bedre indeklima på skolen skal forældre, personale  
og gæster bruge de blå overtrækssko, der ligger ved ind-
gangen.  

——————–—————— 
 

 



KÆREÊFORÆLDRE 
 
Velkommen til Bavnehøj Skole! 
Tiden er nu kommet, hvor jeres børn skal begynde i         
0. klasse, og vi glæder os til at samarbejde med jer. 
Vores samvær og aktiviteter tager udgangspunkt i folke-
skoleloven, og dagligdagen er sammensat af lærings-
aktiviteter, bevægelse, pauser, fællesskaber og leg. 
Den første tid i 0. klasse og SFO går hovedsageligt med 
at lære skolen og hinanden at kende og med at gøre bør-
nene fortrolige med skolens daglige liv. 
 

——————–—————– 
 
HVADÊERÊ0.ÊKLASSE? 
0. klasse er kort fortalt en god begyndelse på et 
skoleforløb. 
Børnene bliver vænnet til en klassesituation, får stillet små 
opgaver, må lære at forstå en kollektiv besked og at     
kunne koncentrere sig om det, de laver. 
 
HVADÊFORVENTERÊVIÊAFÊBARNET,ÊNÅRÊDETÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
BEGYNDERÊIÊ0.ÊKLASSE? 
Der stilles ingen konkrete krav - udover alder, men i    
praksis kræves der en del af barnet. 
Følelsesmæssigt skal barnet være så modent, at det kan 
klare de større rammer i skolemiljøet. 
For at barnet skal kunne få glæde af 0. klasse, må det 
have en vis portion selvtillid, have lyst tit at lære 
noget og ønske nye udfordringer, som går udover lege-
barnets behov. 
Skolen forventer, at børnene er selvhjulpne med hensyn  
til af- og påklædning samt toiletbesøg. 
 
HVADÊFORVENTERÊVIÊAFÊFORÆLDRENE? 
- At forældrene er med til at skabe et godt læringsmiljø 
- At forældrene er loyale ift. skolen og medarbejderne 
- At forældrene er loyale ift. skolens regler og værdier 
  samt hjælper deres børn til at efterleve dem 
- At forældrene holder sig orienteret via Aula og  MoMo 
- At forældre understøtter deres barns læring i hjemmet 
- At forældrene bidrager til, at barnet møder undervis-  
  ningsparat op i skolen 
- At forældrene orienterer skolen, hvis der sker ændringer 
  i barnets liv, der har væsentlig betydning for barnets         
  udvikling 
 
Der er tilsvarende forventninger til, at skolens medarbej-
dere kommunikerer og benytter Aula til løbende at oriente-
re forældre om arbejdet i klasserne. 

 
 

SKOLEINDSKRIVNING 
Skoleindskrivning sker fra 03. okt. 2022 - 06. jan. 2023 på 
https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning (benyt evt. link på 
skolens hjemmeside). Indskrivningen foregår med NemID. 
 
PRØVESKOLEDAG 
Den 13. juni 2023 kl. 14.00-16.30 bliver alle kommende      
0. klasses elever inviteret til at besøge skolen.   
Børnene samles i deres nye klasser med deres børnehave-
klasseleder og klassepædagog. Her vil de få en smags-
prøve på skoledagen. 
Kl. 15.30-16.30 inviteres forældrene til kaffe og et lille løb 
med børnene rundt på skolen.  
 
KLASSEDANNELSE 
På Bavnehøj Skole danner vi klasser inden prøveskole-
dagen i juni. I løbet af 0. klasse kan klassesammensæt-
ningen ændres, så vi får de bedste klasser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENÊFØRSTEÊTID 
Et nyt afsnit i børnenes liv er begyndt - de er på vej til at 
blive store. 
 
BARNETÊSKALÊLÆRE 
- Sprog 
- Matematisk opmærksomhed 
- Naturlige fænomener 
- Kreative og musiske udtryksformer 
- Krop og bevægelse 
- Engagement og fællesskab 
 
Der er for alle kompetenceområder et særligt fokus på en 
legende tilgang til de faglige aktiviteter. 
 
Yderligere information kan fås på: 
http://www.emu.dk/ 
 
 
 
 

LÆRINGSMILJØ 
På Bavnehøj Skole lærer børnene hele dagen, både i     
undervisningen og i SFO. Vi skaber læringsmiljøer, der  
respekterer og tilgodeser den enkelte, således at der     
kontinuerligt er fokus på læring, trivsel og udvikling.            
Vi arbejder bl.a. med sundheds– og læringsfremmende   
bevægelse.  
 
LEGEPATRULJE 
På skolen har vi en legepatrulje, som består af børn fra      
5. årgang. Disse elever sætter lege i gang for de yngste i 
frikvartererne. 
 
SAMARBEJDEÊMELLEMÊ0.ÊKLASSEÊOGÊSFO 
På Bavnehøj Skole lægger vi vægt på et tæt samarbejde 
mellem lærere og pædagoger. Pædagogerne er med i dele 
af undervisningen i 0. - 3. klasse. 
 
Målet med det tætte samarbejde er, at vi får et helheds-
billede af barnets hverdag både i undervisning og fritid. 
I indskolingen arbejdes der bl.a. med elementer fra         
Red Barnets "trivsels-kuffert". 
 
Vi tror på, at forældrenes samarbejde og indsats både i   
undervisning og SFO fremmer børnenes trivsel og læring.  
Der etableres trivselsgrupper, som involverer både børn og  
forældre i klasen.  
 
I øvrigt samarbejder vi ved: 
- Daglig kontakt 
- Klasseteammøder 
- Forældresamtaler 
- Forældremøder 
- Udarbejdelse af sociale og faglige læreringsmål for      
  årgangen 
 
Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle den samlede skole-
dag, således at alle elever føler, Bavnehøj Skole er et godt 
og trygt sted at være. 
 
 
 


