Januar 2017
Kære forældre
Velkommen på BillundSkolen. Vi glæder os til vores samarbejde om en god skolestart og et godt
skoleliv for jeres barn.
Dette brev indeholder en række informationer vedrørende skolestart og en orientering om
informationsmødet d. 9. marts
Indskrivningen er afsluttet, og der er på nuværende tidspunkt 48 børn indskrevet til at starte i skole
på BillundSkolen.
Informationsmøde d. 9. marts klokken 17.00 – 18.30 i Klynge I
Ved informationsmødet deltager de voksne i Skolestartsteamet, som skal tage imod jeres børn i
skolestarten på BillundSkolen, Afdelingsleder for indskolingen, Mette Skov Lauritsen og skoleleder,
Ulla Riisbjerg Thomsen.
Skolestart d. 3. april
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.
Vi byder velkommen til første skoledag d. 3. april klokken 9.00. I er meget velkommen til at følge jeres
barn og være med i den første time af dagens program.
Pædagoger fra børnehaverne er også med i den første uge og bidrager til at gøre skolestarten tryg for
børnene.
Morgenmødetid i førskoleperioden
På BillundSkolen starter skoledagen klokken 7.45.
Vi har valgt, at dagens fælles aktiviteter først starter klokken 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 og starte dagen på samme tid om
morgenen.
Baselokaler
Børnene har base i vores SFO lokaler på BillundSkolen, hvor de tre basehold får ”hjemmebase” i hver
deres lokale.
Børnene vil være sammen med de andre børn i Klynge I 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.
Basehold og holddannelse
Når børnene begynder i førskolen d. 3. april er de inddelt i tre basehold, hvor de er sammen med deres
børnehavegruppe.
I førskoleperioden er børnene både på deres basehold og på hold på tværs af de tre basehold.

Når vi når til sommerferien har vi dannet to nye børnehaveklasser, som børnene begynder i efter
sommerferien. Når børnene starter i de nye børnehaveklasser, vil disse fungere som deres basehold.
Der vil fortsat være holddannelser på tværs af de to klasser, således børnene kan opretholde gode
relationer til alle børn på årgangen.
I vil ved informationsmødet d. 9. marts høre meget mere om dagens organisering og indhold i
førskoleperioden.
Tilmelding til SFO
Der er mulighed for at tilmelde jeres barn til SFO efter sommerferien. I må meget gerne tilmelde jeres
børn, når I kender jeres behov for brug af SFO efter ferien. Dette giver os et godt billede af, hvor mange
børn, der skal gå i SFO. Hvis der er spørgsmål eller behov for hjælp ved tilmelding til SFO, er I
velkommen til at kontakte Lene Kinch-Jensen på BillundSkolens kontor. Der er også et link til
tilmelding på skolens hjemmeside www.billundskolen.dk under fanen SFO.
Vi glæder os til at se jer ved informationsmødet d. 9. marts, hvor der også vil være god tid til at I kan få
svar på spørgsmål.
I er naturligvis også velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål eller andet, der bør drøftes
inden informationsmødet.
Med venlig hilsen
Skolestartsteamet
Mette Lauritsen og Ulla Riisbjerg Thomsen

