Velkommen til BillundSkolen
- Praktiske oplysninger –
Kære forældre
I dette hæfte har vi forsøgt at samle så mange praktiske oplysninger som muligt omkring førskolen. En del
af disse oplysninger vil også være gældende i 0. klasse.
Formålet med førskolen er at skabe en tryg overgang fra børnehave til skole, hvor børnene starter med at
lære skolen, de voksne og børnene fra de andre børnehaver at kende.
Vi lægger meget vægt på, at børnene trives fra starten og har derfor også et tæt samarbejde med
børnehaverne i den første tid i førskolen.
Forældresamarbejdet er vigtigt. Vi håber I vil være positive medspillere i jeres barns nye hverdag, og vi
glæder os til at samarbejde med jer.
Er der spørgsmål til noget eller dukker der spørgsmål op senere, er I selvfølgelig
altid velkommen til at kontakte skolen.

Skolestart tirsdag d. 3. april 2018 og den første uge
Vi byder velkommen til forældre og børn kl. 9.00 i klynge I, hvorefter vi går ud i grupper. I er meget
velkommen til at følge jeres barn og være med i den første time af dagens program. Kl. 10.00 siger vi farvel
til mor og far og spiser madpakke i grupperne.
På BillundSkolen markerer vi børnenes start i førskolen som deres første skoledag. Det betyder, at d. 3.
april er en festdag, hvor børnene meget gerne må medbringe en skoletaske og et penalhus.
Børnene må hentes fra kl. 12.00 første skoledag.
Pædagoger fra børnehaverne er med i den første uge (kl. 7.30-11.30), og bidrager til at gøre skolestarten
tryg for børnene.

Mødetid i førskoleperioden
På BillundSkolen starter skoledagen kl. 7.45.
Vi har valgt, at dagens fælles aktiviteter først starter kl. 8.00 for børnene i førskolen. Det betyder, at
børnene i førskolen møder senest klokken 8.00. Dette for at give mere tid til jer til aflevering om
morgenen, og for at ikke alle børn i Klynge I skal i garderoben på samme tid om morgenen.

Fra skole til SFO om eftermiddagen
Når skoletiden slutter kl. 13.45 er der SFO i ”Engen” (bagved Billund Idrætscenter). Børnene følges i
”Engen” af de voksne inden kl. 13.45, og det vil så være her, forældrene afhenter om eftermiddagen.

Hvem er man sammen med indtil sommerferien
Når børnene begynder i førskolen d. 3. april vil de være sammen med deres børnehavegruppe i den første
uge. Derefter er børnene på forskellige hold på tværs af de 3 børnehavegrupper.
Børnene vil være sammen med de andre børn i Klynge I (0. og 1. kl.) på legepladsen, ved fællessamlinger og
ved forskellige aktiviteter, hvor de særligt er sammen med nuværende 0. årgang. Det er vores mål, at
børnene oplever at være en del af et godt fællesskab sammen med de andre børn.
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Når vi når til sommerferien, har vi dannet tre nye børnehaveklasser, som børnene begynder i efter
sommerferien. Der vil fortsat være holddannelser på tværs af de tre klasser, således børnene kan
opretholde gode relationer til alle børn på årgangen.

Kommunikation med skolen
BillundSkolens administration:
tlf. 72 13 17 00 (kl. 7.30-16.00)
SFO:
tlf. 72 13 17 51 (kl. 13.45-16.30)
Forældreintra bruges i forbindelse med dagligdagen på skolen.
Tabulex bruges i forbindelse med SFO i tiden på Engen efter kl. 13.45.

Forældreintra
 Al kommunikation mellem skolen og hjemmet foregår på forældreintra.
Det kan være alt fra generelle informationer om dagligdagen, forældremøder, beskeder omkring ens barn,
sygdom (i skoletiden), ferieperioder m.m. Jeres beskeder til skolen foregår ligeledes via forældreintra.
Det er vigtigt, at I tjekker forældreintra ofte og helst dagligt. (I kan opsætte forældreintra til at sende en
advis pr. mail, når der er tilføjet noget derinde).
Forældreintra kan tilgås både fra computer og en app (SI Forældreintra) på telefonen/mobile enhed.
Koder til forældreintra er udleveret på forældremødet d. 5. marts.
Er der problemer med forældreintra eller er koderne bortkommet, er I altid velkommen til at kontakte
skolens administration som gerne hjælper med at få det til at virke.

Tabulex
 Al kommunikation mellem SFO og hjemmet foregår på Tabulex. (efter kl. 13.45 er det SFO).
Når børnene møder ind i SFO skal de hver dag registreres i Tabulex på en skærm, som hænger fremme. Det
samme gøres, når de tager hjem. På denne måde ved SFO personalet altid, hvilke børn der den pågældende
dag er i SFO.
I Tabulex giver man SFO personalet besked om frieftermiddage, sygdom (i SFO tiden), afhentningstider,
ferie, legeaftaler m.m.
Tabulex kan tilgås via forældreintra, men også via www.sfoweb.dk. Her logges på med nem id eller en kode,
som man har oprettet til sig selv under stamdata i Tabulex via forældreintra. Der kan laves en genvej til
telefonen/mobile enhed, ligesom hvis det havde været en app (vejledning findes på www.billundskolen.dk
– SFO – vejledning…). Den mobile enhed kan opsættes til at huske koden.

Tilmelding til SFO, hvis behov efter 1. august.
Børnene er tilknyttet førskole-SFO indtil d. 1. august 2018. Derefter skal børnene være tilmeldt SFO på
pladsanvisningen for at kunne fortsætte i SFO.
Så snart I ved om jeres barn, skal gå i SFO efter d. 1. august, må I meget gerne tilmelde til pasning, så vi kan
få et billede af, hvor mange børn, der skal gå i SFO efter sommerferien.
Link til tilmelding findes på skolens hjemmeside www.billundskolen.dk – SFO – Ind/udmeldelse

Sygdom/fravær
Er dit barn syg eller fraværende en dag, skal der give besked til personalet via forældreintra. Vi vil gerne
have, at I skriver i kontaktbogen på forældreintra og gerne til hele teamet omkring jeres barn, så vi er sikker
på, at beskeden ses fra morgenstunden. Personalet tjekker deres mail inden skolestart hver dag.
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Barnets kontaktperson kan give fri en enkelt dag, men har I brug for at bede jeres barn fri i flere dage,
anmodes der herom ved afdelingsleder eller skoleleder.

Pasning i skolens ferieperioder
I skolens ferieperioder er SFO´en åben for SFO børn, hvis forældre har et arbejdsmæssigt pasningsbehov.
1-2 måneder før en ferie sender skolens administration en mail ud omkring behovet for pasning i den
kommende ferieperiode (f.eks. påskeferie, sommerferie). Her beder vi jer om at registrere i Tabulex, dels
om I har behov for pasning til jeres barn eller ej, og i så fald barnets forventede komme og gå tider. Det er
meget vigtigt og en stor hjælp for os, at I laver denne registrering uanset pasningsbehov
eller ej, så vi kan planlægge personalets arbejdstid i ferieperioden.

Forældresamarbejde
Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet, så derfor er det vigtigt, at vi har en tæt kontakt. Det er vigtigt
for os, at jeres barn trives hos os. Det gør det bedst, hvis vi samarbejder, så derfor er det også vigtigt, at I
informerer os, hvis der sker vigtige ændringer/oplevelser i barnets liv. Personalet reagerer selvfølgelig også,
hvis der er noget, som vi undrer os over, eller hvis der opstår problemer omkring jeres barn. Det er også
vigtigt, at jeres barn møder til tiden, så alle deltager fra skoledagens start.

Andre gode informationer
Arrangementer:
Bibliotek:

Computere:

Cykelhjelm:
Facebook:
Forældremøde:
Fødselsdag:

Garderobe:

Glemt tøj:
Idræt:

Invitationer og datoer til forskellige møder og arrangementer på skolen
sendes ud via forældreintra.
I 0. klasse går vi på biblioteket en gang om ugen. Man må låne bøger, når de
forrige er afleveret. Hvis bogen bliver ødelagt/forsvinder, skal den erstattes.
Det er en god ide at kigge/læse i bogen sammen med jeres barn. Det gør, at
barnet vil forbinde læsning med hyggestunder, og barnet vil hurtigere lære at
læse.
Alle børn har adgang til computere på skolen som en del af undervisningen.
Børnene har en kode (uni login), som de altid skal bruge hertil. Børnene får
udleveret koderne i skolen.
Alle børn og voksne på BillundSkolen cykler med cykelhjelm.
BillundSkolen har en facebook side, hvor det er muligt at følge med i, hvad
der sker på BillundSkolen i årets løb.
Forældremøde afholdes i starten af skoleåret (aug./sept.)
Dagen fejres i skolen med flag, sang, hurra m.m. Barnet må gerne dele ud,
hvis man har lyst. Vi opfordrer til at dele sundt ud. Hvis man holder fødselsdag
for gruppen/klassen, inviteres enten alle piger, alle drenge eller hele
gruppen/klassen. Gavebeløb aftales i forældregruppen.
Der er navn på barnets garderobe. Der SKAL altid ligge skiftetøj i garderoben.
Medbring tøj efter vejret, regntøj, gummistøvler. Indesko benyttes hver dag
både i skole og SFO.
Glemt tøj el.lign. samles i glemmekassen i gangen ved klynge I, og her er man
altid velkommen til at kigge.
I 0. klasse har vi dræt en dag om uge, hvor vi er i hallen eller på sportspladsen.
Af og til løber vi på motionsruten i skoven eller rundt om skolen. Barnet skal
have idrætstøj med, og når vi er ude også sko efter vejret. Hvis idrætstøj
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Kontaktperson:
Legetøj:

Madpakker:

Morgensang:

Pauser:

Penalhus:
Postmappe:

SFO aktiviteter:

SFO åbningstider:

Skole-hjem samtale:
Skoletasken:

Skuffen:

glemmes, kan man låne eller sidde og kigge på. Idrætstøjet kan evt. ligge fast i
garderoben. Førskolen og 0. klasse bader ikke.
I førskolen er jeres kontaktpersoner Alice Bjerg Frandsen og Bettina
Kristensen. I 0. klasse får I nærmere info i forbindelse med klassedannelserne.
Som udgangspunkt må børnene ikke medbringe legetøj hjemmefra, men vi
finder måske en dag, hvor vi har legetøjsdag. Hvis jeres barn medbringer
legetøj hjemmefra er det på eget ansvar.
Vi har to spisepauser (kl. 9.00 og kl. 11.00). Det kan være en god ide for barnet
at have to madpakker med, hvor der står 1 og 2 på, så det er nemt at vide,
hvilken mad der skal spises hvornår. Der kan bestilles mælk via Skolemælk,
som leveres til skolen hver dag, og duksene henter til pausen kl. 11.00.
Nærmere info om skolemælk sendes ud via forældreintra. Hvis man
medbringer drikkedunk hjemmefra, skal denne være i en plasticpose (eller de
kan medbringe den tom frem og tilbage – og fylde vand på i skolen).
Billund Idrætscenter har også et lille salg på skolen hver dag i de første to
frikvarterer, hvor det er muligt for børnene fra 0. klasse at købe pizzasnegle,
pølsehorn m.m.
Der er morgensang i klynge I en dag om ugen. Børnene skal være i klassen fra
morgenstunden, og herfra følges vi ad samlet til morgensang. Forældre må
gerne deltage i morgensang. Vi vil dog gerne bede forældrene om at stå
bagerst i klyngen, så børnene kan sidde på deres faste pladser.
Børnene skal ud i begge pauser. Hvis vejret er meget dårligt, kan de få lov at
være inde. Børnene skal have tøj med, som passer til årstiden, og regntøj samt
skiftetøj skal ligge fast i garderoben. Indesko benyttes hver dag i alle timer og
også i SFO´en.
Penalhuset skal indeholde: 2-3 spidsede blyanter, farveblyanter spidsede i alle
farver (især rød + blå), viskelæder, lim, saks, lineal.
Børnene får udleveret en postmappe, som skal med i skole hver dag. I mappen
lægges post til jer som f.eks. børnenes færdiglavede ting, aktuelle opgaver
m.m. I må gerne kigge i mappen hver dag.
Udover leg og kreative aktiviteter i SFO´en benytter vi også meget vores
legeplads og øvrige udeområder. Der er mulighed for boldspil, køre på
mooncars, cykler, aktiviteter i hallen eller dramarummet m.m.
SFO´ens åbningstider er mandag-torsdag kl. 13.45-16.45. Fredag kl. 13.4516.00. Der er mulighed for morgen SFO på skoledage fra kl. 6.30-7.45.
I skoleferierne er det mandag-torsdag kl. 6.30-16.45 og fredag kl. 6.30-16.00.
Skole-hjem samtale afholdes 1. gang i efteråret.
Jeres barn skal lære at pakke skoletasken selv, med støtte fra jer. Skoletasken
må ikke være tungere, end at barnet selv kan bære den. Det er en rigtig god
ide, at lære barnet at rydde op i skoletasken en gang om ugen. Drikkedunk,
frugt, mælk el.lign. bør være i en plasticpose, hvis der skulle ske uheld under
transport.
Børnene har en skuffe i klassen med navn på til opgaver og andet. Kig gerne i
den indimellem, og tag gerne tegninger og andet med hjem, som ikke skal
bruges i klassen mere.
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BillundSkolens værdier:
Fællesskab:
 At vi har ret til at deltage i fællesskaber
 At vi respekterer hinandens holdninger
 At vi bidrager til den gode stemning
Ansvarlighed:
 At vi har ansvar for hinandens trivsel
 At vi har ansvar for læring
 At vi har ansvar for samarbejde
Udvikling:
 At vi bidrager til skolens udvikling
 At vi arbejder for nytænkning, innovation og videndeling
 At vi møder passende udfordringer, og derved udvikler faglige, sociale og personlige kompetencer
Anerkendelse:
 At vi kommunikerer anerkendende
 At vi bliver set, hørt og accepteret
 At vi giver plads til hinandens forskellighed
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