Fyraftensmøde

Møde for nye
forældre

Skoleindskrivning

Forældresamtaler

* ’På vej mod skole’
-møde i dagtilbud for
forældre. Sidste år i
børnehave. Forventnings- og rolleafklaring.

Online orienteringsmøde for forældre til
kommende skolebørn
om Skødstrup Skole
kl. 17-18. Du modtager link.

Indskrivning starter.
Du modtager ditigal
post. Frist for skoleindskrivning er 6. januar 2021. Husk også
at tilmelde SFO.

* Samtale i dagtilbud
med status på dit
barns udvikling for at
få et solidt grundlag
for indskrivning.

September
2020

30. september
2020

Skoleudsættelse

Sprogscreening

* Skoleudsættelsesmøder for de børn, hvor
man i samarbejde med
dagtilbud har ønsket
skoleudsættelse.

Sprogscreening af
kommende skolebørn
i børnehaverne.

Decemberfebruar 2020-21

Januar
2021

AFLYST
Besøg i
børnehave

AFLYST
Infomøde
om lejr

* Personale fra børnehaveklasserne besøger børnehaverne
og hilser på børnene.

* Forældremøde om
lejrtur for alle skolestartere på Skødstrup
Skole.

5. oktober
2020

VIGTIGE DATOER 2
SKOLESTART 0
2
SKØDSTRUP SKOLE 1
OBS: Planen kan løbende ændre sig. Opdateret version
findes altid på skolens hjemmeside. Arrangementer
markeret med * er med forbehold for status på covid-19.

AFLYST

Lejr for
skolestartere

Forældremøde i 0. årgang

* Lejrtur for alle skolestartere på Skødstrup
Skole - også børn uden
for Skødstrup Dagtilbud og Løgtengården.

* Forældremøde i
kommende 0. årgang
på skolen for alle forældre, indskolingsledere og klassepædagoger. Kl. 17-18.30.

rihan@aarhus.dk

Marts-april
2021

Besøg på
skolen
* Førskolebørn og
pædagoger besøger
skolen, ser klasseværelserne og hilser
på de voksne. Kl.
10-11.30.

28. maj
2021

Forår
2021

Åbent hus i
SFO
* Forældre og børn
har mulighed for at
få indblik i SFO’ens
hverdag. Kl. 14.30-16.
OBS: Opstart i SFO
er fra 2. august.

10. juni
2021

November/
december 2020

Medio maj
2021

Stamklasser
meldes ud
Du får besked om,
hvilken klasse dit
barn skal gå i.

Medio juni
2021

26. maj
2021

Første
skoledag
Vi byder alle nye
skolebørn i 0. klasse
hjerteligt velkommen
på Skødstrup Skole

9. august
2021

