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Skolestart 2020 
 
 

Til kommende børnehaveklasseforældre 
  

Velkommen, ikke alene til barnets distriktsskole, men også til en skole, der i et samarbejde med jer 
forældre, arbejder for så gode rammer som muligt for det enkelte barn. 

 
 

Skolens vision er: 

Niels Ebbesen Skolen er en skole, hvor det spændte barns nysgerrighed og læringsglæde bevares. 

Her oplever alle børn og unge sig som en del af et bredt og mangfoldigt fællesskab, 

 hvor de bidrager og føler sig værdsat.  

Den unge forlader skolen med evner og lyst til at udfolde sig i sit kommende ungdoms- og voksenliv.  
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Om skolen 
 
Niels Ebbesen Skolen har 719 elever. Den er det naturlige skolevalg for områdets beboere. Skolen er 
rummelig, og med afsæt i det enkelte barn arbejdes der med såvel den faglige som den sociale side under 
fællesskabets rammer. Vi glæder os til at byde jeres barn/børn velkommen. 
 
Om SFO 
 
Skolens SFO hedder Mallinggaard og er placeret på Grønnedalsvej 10, et stykke fra skolen. Opskrivning til 
plads i SFO foregår via den digitale pladsanvisning på kommunens hjemmeside: 
https://www.skanderborg.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernepasning  
 
 
Indskrivning til børnehaveklasse 
 
Indskrivningen foregår elektronisk via hjemmesiden www.indskrivning.dk.  
For at få adgang til indskrivningsforløbet skal der logges på ved hjælp af NemID. Her kan også søges om 
anden folkeskole end distriktsskolen. Endvidere anføres evt. ønske om privatskole, idet Niels Ebbesen 
Skolen skal føre tilsyn med, at alle elever i distriktet modtager undervisning.  
På vores hjemmeside www.nes-skanderborg.dk findes alle oplysninger om indskrivningen, herunder også 
vejledningen til den elektroniske indskrivning. 
 
 
Hvornår skal mit barn i skole? 
 
Et barn skal begynde i børnehaveklasse i august i det år, hvor barnet fylder 6 år. Man kan også, i samråd 
med dagtilbud og skole, ønske tidlig skolestart, hvis barnet er parat og fylder 5 år før d. 1. oktober 2020. 
Forældrene kan også ønske skoleudsættelse, dette skal ske i samråd med dagtilbud og skole.  

 

Parat til skolestart 
 
Hvornår er barnet parat? 
Der findes tre vigtige faktorer, der skal vurderes inden skolestart: 

 dit barns udviklingstrin 

 dit barns personlighed 

 dit barns legebehov 
 

Det kan være svært som forældre at vurdere dette alene, heldigvis har dagtilbuddene nogle dygtige 
medarbejdere, der vil hjælpe jer med dette.  
 
Listen på sidste side fortæller noget om børns parathed til at begynde i børnehaveklasse. Det er ikke 
sådan, at der skal være ”kryds ” i alle felter, men den samlede liste kan være med til at give et fingerpeg 
om, hvorvidt barnet er parat til skolestart. Det er vigtigt i denne sammenhæng, at I som forældre er i 
dialog med pædagogerne i barnets daginstitution.  
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Klassedannelse 
   
I forbindelse med indskrivningen til skolens børnehaveklasser og klasseplaceringen af de enkelte børn 
arbejder skolen med følgende overordnede principper for klassedannelsen: 

 Ved placeringen tages hensyn til oplysningerne fra børnehaverne 

 Antallet af drenge og piger fordeles ligeligt 

 Der tages hensyn til sociale og kulturelle sammenhænge 

 Særlige hensyn kan tages til enkeltelever 

 Skoleledelsen træffer den endelige afgørelse om klasseplaceringen 
 

Klasseplacering vil blive meddelt medio juni.  
Der kan forekomme ændringer i løbet af skoleåret, hvis skolen skønner/ vurderer, at der er behov herfor 
under hensyntagen til gældende principper. 
Vigtige datoer: 

Tid Aktivitet Sted 

Mandag 25. november 
Kl. 16.00-17.00 

Informationsmøde for 
kommende forældre 

Børnehaven Elverhøj 

Mandag d. 13. januar 
holder vi åbent hus i 
tidsrummet kl. 15-17 

Besøgsdag på skolen: 
De nye elever og forældre 
hilser på ledelse, 
kontorpersonale, 
børnehaveklasseledere og 
skolepædagoger. De får 
udleveret en postmappe og 
ser de lokaler, de skal starte i.  

Niels Ebbesen Skolen 

19. januar 2020 Deadline indskrivning www.indskrivning.dk 
 

Onsdag 15. april   
Kl. 9.30 
 

Teater: 
Elverhøj og Skovtroldene 
Regnbuen og Fredensgård 
m.m. 

NES  

Uge 10-22 Besøgsuger:  
Børnene kommer på besøg i 
børnehaveklassen og i SFO´n 
i grupper. 

NES og Mallingaard SFO 

3/6 kl. 16.30-17.30 Informationsmøde for 
forældre vedrørende SFO-
opstart. 

Mallinggaard SFO 

Medio juni Gruppelister Sendes elektronisk til 
forældrene 

Uge 25 På gensyn fest ( Børnene ) Mallingaard SFO 

17/6 kl. 16.30-18 ”Aftenskole” for børn og 
forældre. 

NES 

Mandag d. 10. august 
Kl. 9-11 

Første skoledag efter 
sommerferien kl. 9-11.  

NES 
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Parat til skole  

  
Et barn, der behersker en stor del af følgende kompetencer, vil have gode forudsætninger for at klare sig i 
skolens fællesskaber:  
  
- kunne modtage en fælles besked  
- koncentrere sig omkring en opgave med passende niveau 
- holde på en blyant, klippe og tegne 
- være selvhjulpen med påklædning og toiletbesøg  
- fortælle om en oplevelse, så andre kan forstå den  
- være god til at lege  
- være tryg ved at være sammen med andre 
- er begyndt at inkludere andre i fællesskabet og respektere andres grænser 
- er begyndt at tilsidesætte egne behov  
 
Er I i tvivl om jeres barn er parat til at starte i skolen, er I altid velkomne til at tale med personalet i 
dagtilbuddet eller på skolen. 
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