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Kastrupgårdsskolen har et godt og tæt samarbejde med de afgivne børnehaver i 
Tårnby kommune. Dette særligt hen over året hvor børnehaverne skal vurdere og 
afgive børn til kommende 0. klasser med skolestart i august. Dette samarbejde er 
særligt vigtigt ifht. barnets trivsel og udvikling, såvel fagligt som socialt.  
 
At være skoleparat stiller store krav til såvel børnehaverne, men også til jer som 
forældre, og særligt til jeres børn. Det er rigtig vigtigt for os, at jeres børn får den 
bedste grundlæggende start og de bedste oplevelser, i mødet med de næste 
mange års skolegang. 
 
Det er derfor yderst vigtigt, at der tages højde for børnehavernes skoleparatheds-
vurderinger allerede i efteråret før skolestart. Med denne oversigt vil vi forsøge at 
skabe overblik over alle facetterne i barnets kompetencer, der skolemæssigt vil 
blive sat krav til allerede ved skolestart. 
 
Skoleparathed  
Når jeres barn møder skolen, møder de også en helt ny verden. Som forældre kan 
I derfor gøre en stor forskel ved at være opmærksomme på at træne jeres barns 
opmærksomhed, selvhjulpenhed, sociale kompetencer, hygiejne samt grov- og 
finmotorik.  
 
 

 

PRAKTISK INFO: 

Skolens åbningstid  

mandage – torsdag kl. 8.00 - 15.00 

fredage kl.  8.00 – 14.00 

Telefonen er åben alle dage kl. 8.00 – 14.00           
Tlf. 3247 0350 

E-mail: kg.uk@taarnby.dk 

Hjemmeside: http://kg.skoleporten.dk  

Adresse: Blåklokkevej 1, 2770 Tårnby 

 

Skoleleder: Christian Bruun-Andersen 

Områdeleder: Gitte Sander Holm 

mailto:kg.uk@taarnby.dk
http://kg.skoleporten.dk/


Sociale kompetencer:

-Kan vente på tur og ikke 
afbryde

-Håndtere konflikter

-Kan bede om hjælp, og 
hjælpe andre

-Kunne udsætte egne 
behov

Opmærksomhed:

-At kunne lytte, forstå og 
udføre en kollektiv besked

-Koncentrere sig i kortere tid

-Kan huske korte rim, 
remser og sange

-Kan udtrykke sig forståeligt

-Kan overholde enkelte 
regler

Selvhjulpenhed:

-At kunne rydde op efter 
sig selv

-Tage ansvar for egne ting 
både i skoletaske og 
gardarobe

-Selv tage tøj af og på

-Lyne lynlås og binde 
snørebånd

Hygiejne:

-Selv klarer toiletbesøg

-Vaske og tørre hænder 
efter toiletbesøg, ved 
dagens start og efter 
pauser

Grovmotorik:

-Kunne bruge sin krop 
forskelligt som hinke, løbe, 
klatre, have god balance, 
kaste og gribe 

-Kunne sidde alm. på en 
stol

-Kunne sidde på gulvet 
uden at læne sig op af 
noget

Finmotorik:

- Holde rigtigt på en blyant

- Klippe med en saks

- Skrive sit eget navn

Skoleparathed

Det skoleparate barn 



 
 

 
 

Det er ikke kun jeres barn, som skal være skoleparat. Som forældre har I også en stor rolle i jeres barns skoleliv, og det kan bl.a. være 
en stor omvæltning, at der nu pludselig er en fast mødetid, som skal overholdes. Derudover har I en vigtig rolle ved at: 
 

 Være interesserede i jeres barns hverdag og tale med barnet om skolen og SFO  
 Engagere jer i skolen og SFO’en, så snart jeres barn starter 
 Indgå i konstruktiv og gensidig dialog med personalet 
 Have tillid til det fagprofessionelle personales tilgange i hverdagen 
 Altid omtale skole, SFO, børn og forældre positivt i jeres barns påhør  
 Indstille jer på at I ikke får daglig information om barnet 
 Hjælpe jeres barn til selv at pakke og tømme sin taske dagligt 
 Støtte jeres barn aktivt til at blive selvstændig, lader barnet gøre så meget som muligt selv (selvhjulpen) 
 Sørge for at jeres barn får den tilstrækkelige søvn og møder skoleparat op om morgenen 
 Sørge for en mættende morgenmad samt madpakke og formiddagsmad 
 Følge aktivt med på Aula, Min Uddannelse, og deltage i forældremøder samt tjekke sedler  
 Støtte aktivt op omkring jeres barns sociale relationer  
 Overholde skolens ferieplan 

 
 

 
 
 

Vi vil gøre vores bedste for, at overgangen fra børnehave til SFO’en og skolen bliver god for både jeres børn og jer som forældre. Vi 
sørger for at: 

  
 Drage omsorg for- og tage hensyn til det enkelte barn således, at undervisningen når alle og udfordrer alle elever 
 Hjælpe det enkelte barn til at knytte sociale relationer  
 Tage udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider - leder ikke efter fejl  
 Være lydhøre og åbne  
 Have et højt informationsniveau med fokus på samarbejdet til jer som forældre 

 
Vi glæder os til et godt og mangeårigt samarbejde med fokus på jeres barns læring, trivsel og udvikling. 

De skoleparate forældre 

Den skoleparate skole 


