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Velkommen i skole
Egedal Kommune byder velkommen til vores folkeskoler.

At starte i skole er begyndelsen på en ny og vigtig tid i dit barns og dit liv.

Der vil være nye indtryk – eksempelvis kammerater, lærere, pædagoger, 
undervisning, frikvarter og fritidsordning – som dit barn skal forholde sig til.

Alle folkeskoler i Egedal Kommune er fagligt attraktive skoler for alle børn, 
hvor fokus er på børnenes deltagelse i både de faglige, men også de socia
le fællesskaber.

Vores mål er at skabe de bedste rammer for, at alle børn lærer, trives og 
får de bedste betingelser for senere at gennemføre en ungdomsuddannelse 
– uanset baggrund og forudsætninger.

Med denne pjece ønsker vi at præsentere, hvad folkeskolerne i Egedal 
Kommune tilbyder.

Velkommen til vores folkeskoler!
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Den gode overgang
En god og tryg start på skolelivet er central for barnets trivsel og oplevel
se af det videre skoleforløb.

For at sikre gode overgange og tryghed i dit barns liv samarbejder dag
institutionerne, SFO og skolerne om overgangen fra børnehave til skole.

Samarbejdet finder sted i løbet af året igennem informationsmøder, 
 opstartsmøder og børnenes besøg i skole og SFO inden opstart i mini 
SFO den 1. april.

Der anvendes overgangsskemaer, førskolesamtaler og overgangssam
taler mellem daginstitution og børnehaveklasseleder/SFO for at sikre den 
bedst mulige overgang.

0. klasse
0. klasse er vores børnehaveklasse og er en obligatorisk del af skoleforlø
bet. Den har det særlige formål – sammen med SFO – at danne overgang 
fra daginstitution til skole.

0. klasse har sit eget lokale, der er specielt indrettet med bl.a. legetøj og 
materialer, der giver børnene mulighed for at kombinere leg og læring.

Der arbejdes med forskellige emner, f.eks. sundhed, årstiderne eller kend 
dig selv. Emner, som er med til at gøre børnene bevidste om sig selv og 
deres omgivelser. Lyd og bogstavtræningen begynder også i 0. klasse.
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Skolefritidsordning (SFO)
Skolefritidsordning er et fritidstilbud til børn fra 0. klasse til og med 3. 
klasse. Fra april måned i 3. klasse tilbydes dit barn plads i klubtilbud.

Hverdagen i en fritidsordning efter skoletid består af en vekselvirkning 
mellem planlagte pædagogiske aktiviteter – som understøtter dit barns 
udvikling – og af leg, samvær og aktiviteter, der opstår spontant.

Børnene vil være sammen med deres venner og har mulighed for at 
 knytte venskaber på tværs af klasser og årgange.

SFO´erne har udarbejdet mål og indholdsbeskrivelser for arbejdet i 
SFO´en. Disse findes på skolernes hjemmesider.

4



Skole/hjem-samarbejde
Det er skolens opgave, i et tæt samspil med forældrene, at give alle børn 
de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt i livet. Når forældre in
volverer sig aktivt i barnet og dets skoleliv, har det en afgørende betydning 
for barnets læring og udvikling og dermed for, hvordan barnet klarer sig i og 
efter skolen. En aktiv forældreinvolvering har også positiv indflydelse på 
hele klassefællesskabet.

Som forælder til et skolebarn kan du forvente, at:
• Dit barn får et trygt skoleliv.
• Dit barn får en god faglig undervisning.
• Du bliver informeret om forhold, som vedrører dit barns skolegang.
• Du bliver lyttet til.

Skolen forventer af dig, at:
• Du viser interesse for og støtter dit barns skolegang.
• Du orienterer dig på AULA og deltager i skolehjemsamtaler og  møder.
• Dit barn møder til tiden, udhvilet og mæt.
• Dit barn taler og opfører sig ordentligt over for andre.

Derudover forventer skolen, at:
• Både du og skolens pædagogiske personale tager kontakt, hvis I  

har spørgsmål eller oplever problemer.
• Du og skolens pædagogiske personale omtaler hinanden loyalt.
• Forældrene og skolen er sammen om at tage vare om klassens  sociale liv.
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Forældremøder
Lærerne i klassen arrangerer 12 årlige forældremøder for klassens foræl
dre. Her drøftes især emner og problemer fra hverdagen. Lærerne infor
merer om klassens arbejde, og forældrene har mulighed for at kommen
tere dette og udveksle synspunkter.

Skole/hjem-samtaler
12 gange årligt afholdes der skole/hjemsamtaler afhængigt af behov. 
Samtalerne drejer sig om det enkelte barn. Alle forældre får således 
mulighed for at drøfte deres barns situation i og uden for skolen med 
læreren.

Indskrivningsprocedure
Indskrivning til børnehaveklassen august 2022 foregår digitalt i perioden 
mandag den 7. november til mandag den 5. december 2022.

Alle børn optages som udgangspunkt i bopælsdistriktet og indskrives på 
en af de 4 distriktsskoler, også selvom der søges om skoleudsættelse 
eller specialtilbud.

Når den digitale indskrivning er forbi, står distriktsskolen for at fordele 
kommende børnehaveklasseelever på de enkelte afdelinger. Senest i 
februar får I besked om, hvilken skole/SFO jeres barn skal gå på.

SFO-start
Alle børn starter i SFO den 1. april 2023.

Skoleudsættelse
Alle børn, der er født i 2017, indskrives til skolestart i august 2023. Hvis 
der er særlige omstændigheder, der taler for det, kan I som forældre søge 
om udsat skolestart. Dette skal ske senest den 5. december 2022. Det er 
vigtigt, at I har drøftet ønsket med børnehave og PPR, inden I ansøger.
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Skolestrukturen  
i Egedal Kommune
Folkeskolerne i Egedal Kommune er fordelt i 4 distrikter. På kommunens 
hjemmeside egedalkommune.dk/skoledistrikter kan du taste din adres
se ind og se, hvilket distrikt I bor i.

Du er altid velkommen til at kontakte din distriktsskole:

Distriktsskole Smørum 
Sekretær, kontakt 7259 8207

Distriktsskole Ganløse
Sekretær, kontakt 7259 8400

Distriktsskole Stenløse
Sekretær, kontakt 7259 8600

Distriktsskole Ølstykke
Sekretær, kontakt 7259 8701

– Det handler om børn
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Egedal Kommune
Center for Skole og Dagtilbud
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Dagtilbud og Skole

7259 6000

skoledagtilbud@egekom.dk

egedalkommune.dk


