
Velkommen til Skorpeskolen 
Det er en kæmpe beslutning at vælge skole til sit barn. 
Det er begyndelsen på en ny periode i barnets liv, hvor 
vi i samarbejde skal skabe de bedste forudsætninger 
for at klare sig godt i livet. Børn, som tror på deres 
egen fremtid, har større mulighed for at udvikle sig 
godt. Med tiden lærer børn at forholde sig til deres 
fremtid. De opdager konsekvensen af deres 
handlinger, valg og fejltrin. De finder langsomt ud af, 
at deres gode fremtid bygger på et fundament af 
kundskaber, kompetencer, vilje og mod.  

På Skorpeskolen tror vi på, at stærke rødder og et 
godt samarbejde med forældrene, samt et trygt og 
godt miljø på skolen, vil give børnene vinger til at gå 
(måske endda flyve) fremtiden i møde. Børnene skal 
opleve, at I som forældre engagerer jer aktivt i deres 
skoleliv, da det har stor betydning for, hvordan barnet 
klarer sig efter sin skoletid.  Når barnet for første gang 
sætter sine små fødder på skolen, tager det nogle 
vigtige første skridt ud i fremtiden. At udvikles til ung 
voksen gennem sin skoletid indebærer at kunne tage 
ansvar for sit eget liv.  

Sin læring. Sin lykke. Sin fremtid. 



De første dage på Skorpeskolen 

En elev starter på Skorpeskolen det år, man fylder 
seks år. Skolestart er altid i august måned, men 
allerede op til sommerferien begynder eleven i 
vores strandskalleforløb, hvor man stille og roligt 
kan vænne sig til at være på skolen, lære nye 
kammerater og voksne at kende samt opdage, 
hvordan skolen ser ud både inden- og udenfor. 

Strandskallerne 
Op til sommerferien samles vores kommende 0. 
klasse i et strandskalleforløb. Dette forløb er ikke 
et skoleforløb, men snarere et forløb hvor man 
vænner sig til hinanden og alle de nye input. 
Skolen starter først efter sommerferien. 

Huskeliste til Strandskaller 

Medbring gerne hver dag:  
• skoletaske med penalhus og drikkedunk 
• opladt iPad med høretelefoner 

En strandskallegarderobe indeholder:  
• overtøj og evt. cykelhjelm 
• ekstra trøjer og overtræksbukser 
• et sæt skiftetøj 
• godt fodtøj samt hjemmesko 

Strandskaller: børnehavebørn i før-skole-forløb i maj og juni 
Strandskorper: skolebørn fra 0. til 4. klasse 
Skovskorper: skolebørn fra 5. til 9. klasse 



Hvad kan jeg træne med min 
kommende skorpe?  

For at dit barn kan få den bedst mulige 
skolestart, er der flere forskellige ting, som I 
kan øve derhjemme: 

• selv tage tøj af og på 
• selv holde orden i sin garderobe 
• selv spise med kniv og gaffel 
• selv binde sine snørebånd 
• selv gå på toilettet  
• selv bære sin taske 

• at kunne aflæse andre børns signaler 
• at kunne sige “pyt”  
• at kunne løse små konflikter 
• at kunne koncentrere sig i længere tid 
• at kunne lytte og fordybe sig 
• at kunne indgå i en leg 
• at kunne udsætte egne behov



0. klasse 

Det første år på Skorpeskolen skal eleverne lære, hvad det vil sige at 
gå i skole. De bliver en del af skorpefamilien og deltager i klassens 
faglige og sociale fællesskab, de lærer at respektere de øvrige elever 
og deres grænser. Kort sagt, de lærer at udvise den rette skorpeånd, 
som kendetegner det trygge og gode læringsmiljø på skolen. På 
skolens hjemmeside findes et princip, hvor du som forælder kan læse, 
hvordan du støtter op om den gode skorpeånd. 

Eleverne går i skole fra kl. 8.15 - 13.20. Dagen er meget varieret med 
plads til både faglig fordybelse, bevægelse, frikvarter og spiseTID i 
spisesalen.  

Kompetenceområder i 0. klasse: 
• Sprog og bogstaver 
• Matematisk opmærksomhed 
• Naturfaglige fænomener 
• Kreative udtryksformer 
• Krop og bevægelse 
• Fordybelse og fællesskab 

Husk at læse med i ugeplanerne, hvor du finder information om, hvilke 
faglige mål, der ligger bag aktiviteterne i 0. klasse. Forældre er altid 
velkommen til at spørge nysgerrigt ind, hvis man ønsker noget 
uddybet.  

Undervisningsparat  
På Skorpeskolen ved vi, hvor vigtigt det er, at eleverne møder 
undervisningsparate op. Det skaber den bedste skoledag for alle, 
både elever og lærere. Det vil sige, at eleven har spist morgenmad 
hjemmefra og har sovet i 8-9 timer hver nat, som Sundhedsstyrelsen 
anbefaler.  

Vidste du, at Skorpeskolen har morgenpasning hver dag fra kl. 6.30? 
Morgenpasningen foregår i børnehaven, hvor man også kan få 
serveret morgenmad, hvis man ikke nåede det hjemmefra. 



Strandhuset (SFO) 
I skolens Strandhus videreføres Strandskorpernes skoledag på naturlig vis. Derfor er leg, læring og bevægelse nøgleord. Vi tror på, at et 
spændende udbud af aktiviteter om eftermiddagen kan skabe en sammenhængende helhed for børnene, når de er på Skorpeskolen. At 
børn bevæger sig hver dag er en central del af skolens værdier, hvorfor vi i Strandhuset har muligheden for daglig bevægelse med en 
voksen udendørs, fra vi åbner. Bemandingen i Strandhuset gør, at individuelle hensyn til børnene kan være svære at imødekomme i 
hverdagen, men vi er selvfølgelig behjælpelige ved forbigående udfordringer, der kræver et ekstra øje på barnet. Vi vil gerne balancere på 
kanten mellem frihed til at vælge og forventning om at deltage - i Strandhuset kan man, man skal ikke. Personalet er typisk fordelt mellem 
en blæksprutte i basen, værkstedsaktiviteter ude og inde samt en udevagt. Man har dog muligheden for at blive hentet eller tage hjem, når 
det passer ind i familiens program hjemme.  

Legeaftaler  
Vi vil gerne hjælpe med at støtte op om legeaftaler og give gode råd om nuværende og nye legerelationer. Vi ser meget gerne, at legeaftaler 
bliver lavet hjemmefra og i god tid. Dette skaber en ro for børnene og dermed også for hverdagen i Strandhuset. Legeaftaler skal altid 
meddeles til Strandhusets personale og noteres af forældrene i afkrydsningsskemaet ved afhentning. 

Strandhuset lukker klokken 17.00 hver dag. 

En hverdag i Strandhuset: Dagens Leg - To valgfrie aktiviteter - Snacktime 
Find oplysninger om dagens aktiviteter og hvilke pædagogiske formål, der ligger bag, på infotavlen i basen



Samarbejde mellem skole og hjem  

På Skorpeskolen har vi et professionelt 
samarbejde med forældrene om 
elevernes skolegang. Det betyder, at vi 
har høje forventninger til hinanden 
omkring kommunikation og tone. Vores 
udgangspunkt er “den rette information, 
til den rette person, på det rette 
tidspunkt”. Det er afgørende for dit 
barns trivsel og faglige udvikling, at du 
som forælder engagerer dig og viser 
interesse for dit barns skolegang. Det 
betyder, at du løbende orienterer dig på 
forældreintra omkring ugeplaner, 
beskeder og anden information fra 
skolen. Du deltager i forældremøder, 
sko le-h jem-samta ler og d iverse 
arrangementer i klassen og på skolen. 
Men vigtigst af alt støtter du op om 
klassens fælles trivsel og viser tillid til 
de professionelle medarbejdere på 
skolen.  

Skole-hjem-samtaler 

• afvikles fortrinsvis før klokken 17.00 
• foregår ikke om morgenen 
• har en varighed af 20 minutter 
• foregår to gange om året  



Du er altid velkommen 
Forældrene er en vigtig del af fællesskabet på Skorpeskolen. Derfor er forældre altid velkommen på skolen, de skal dog blot lave en aftale 
med klasselæreren på forhånd. Forvent at følge børnenes spændende skoledag og vær parat til at give en hjælpende hånd. 

Klasseråd 
Skorpeskolen består af fantastiske børn, medarbejdere og ikke mindst forældre. Forældre der, for rigtig manges vedkommende, i meget høj 
grad udviser stort engagement for både eget barn og skolen generelt. Det sætter vi stor pris på. Hvis du vil engagere dig ekstraordinært i dit 
eget barns klasse, har du mulighed for at deltage i klasserådet. Klasserådet tager initiativ til at gennemføre arrangementer, der fremmer 
klassens sociale trivsel. Læs mere om klasserådsarbejde under princippet for samme på skolens hjemmeside.  

• Klasserådet vælges for et år ad gangen på årets første forældremøde 
• Klasserådet består af 3-6 forældre samt klasselæreren (som deltager ved udvalgte møder) 
• Klasserådet beslutter selv antallet af møder/arrangementer i god fælles ånd 
• Klasserådet beslutter selv hvor møder afholdes  
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