Modtagelsesklasser
Silkeborg
Kommune

Kære forældre
Velkommen til Silkeborg Kommune.
Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de
områder, hvor I kan have spørgsmål.
Nogle af spørgsmålene besvares bedst på skolen, hvor I altid er velkomne til at
henvende jer.
En god dialog og kendskab til hinanden er den bedste måde at hjælpe jeres barn til at få
en god skolehverdag.

Skolens telefon:
Skolens hjemmeside:
Kontaktperson:

FOLKESKOLENS
FORMÅL:
“Målet med undervisningen i folkeskolen er, at eleverne
skal tilegne sig kundskaber og færdigheder. “
“Målet er også, at eleverne skal forberedes til videre
uddannelse.”
“Derudover skal folkeskolen forberede eleverne
til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et
samfund med frihed og demokrati. “
“Lovgivningen om folkeskolen bygger på et samarbejde
mellem skole og forældre.”
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UNDERVISNINGSPLIGT
Der er undervisningspligt i Danmark.
Undervisningen i folkeskolen (den offentlige
skole) er et gratis tilbud.
Alle børn SKAL undervises fra de er 6 år.
De begynder i børnehaveklasse, som også
kaldes 0. klasse.
Herefter fortsætter de i :
Indskoling: 1 .-3. klasse
Mellemtrin: 4.-7. klasse
Overbygning: 8.-9. klasse
1 0. klasse er et tilbud til alle elever, og er
valgfrit.

Klassetrin
➢ Børnene følger en automatisk progression i
klassetrin. Der sker et skifte i klassetrin efter
hver sommerferie.
➢ Der er i Danmark ikke krav om bestemte
karakterer for at skifte klassetrin.
➢ Det er almindeligt, at alle børn i en klasse følges
ad gennem deres skoletid. De starter i 0. klasse
og afslutter til sidst 9. klasse sammen.

Basisundervisning i modtagelsesklasser
➢ Børn, der lige er kommet til Silkeborg, og derfor
endnu ikke kan tale og forstå dansk, starter i en
modtagelsesklasse. Her modtager eleverne den
første og grundlæggende undervsining i dansk.
➢ I enkelte tilfælde, kan der være et barn, hvor
tosprogsvejlederne i børnehaven vurderer, at barnet
skal starte i modtagelsesklasse. Dette kan være
tilfældet hvis barnet kun har gået meget kort tid i
dansk børnehave.

Basisundervisning (fortsat)
➢ Eleverne undervises i og på dansk i alle skolens fag.
➢ Opholdstid i en modtagelsesklasse er meget forskellig fra
barn til barn, dog er den maksimalt på 2 år for børn, der
starter i skole, inden de er fyldt 1 4 år.
➢ Jo yngre børnene er ved start, jo hurtigere går det generelt
med at lære dansk.
➢ Der er også fokus på kendskab til det danske samfund og
traditioner. Områder, som eleverne får brug for at vide
noget om, når de starter i en almindelig klasse.

En god start
➢ I modtagelsesklassen får eleven en god start på skolen.
Der er mange nye ting, som skal læres.
➢ Der er få elever i klasserne, og der er lærere tilstede, som
har særlig uddannelse i at undervise elever med et andet
modersmål end dansk.
➢ Eleverne opnår et godt grundlag at bygge videre på,
både sprogligt og fagligt.
➢ Fra starten tilknyttes eleven en alderssvarende klasse. Der
vil være en vekslen mellem timer i modtagelsesklassen og
timer i en almindelig klasse.
➢ Andelen af timer i almenklasse stiger efterhånden som
eleven lærer mere dansk.

Skoleplacering
Det tilstræbes at den enkelte elev starter I modtagelsesklasse på
den skole,
➢ som er tættest på familiens/elevens bopæl, hvis muligt på
elevens distriktsskole.
➢ som har en modtagelsesklasse med elever fra samme
aldersgruppe som den pågældende elev.
➢ som har plads til alle søskende i familien.
Der kan være tilfælde, hvor der tages højde for andre ønsker,
for eksempel, hvis der er andre familiemedlemmer end
søskende, som eleven ønsker at gå i skole med.

Indskrivning på skolen
➢ Før eleven starter i skole, inviteres familien til en visitationssamtale.
Samtalens formål er at få kendskab til elevens skole- og familiemæssige
baggrund.
➢ Efter visitationssamtalen kontakter konsulenten den skole, hvor eleven skal
gå i modtagelsesklasse.
➢ Familien inviteres til et besøg på skolen, hvor lærere og eventuelt en leder
deltager.
➢ Under samtalen får forældre og elev information om skolen, og dato for
skolestart aftales.
Det er vigtigt at huske at spørge om ting, I er i tvivl om!
Hvis I kommer i tanke om spørgsmål efterfølgende, kan I altid ringe eller møde
op på skolen. Læreren vil fortælle jer i hvilket tidsrum, det er bedst.

Transport:

Dit barn kan få gratis transport til og fra skole hvis
1. Dit barn har mere end en bestemt afstand fra hjemmet til skolen, som er:
●
●
●
●

0.-3. årgang: 2,5 km.
4.-6. årgang: 6,0 km.
7.-9. årgang: 7,0 km.
10. årgang: 9,0 km.

2. Eller hvis dit barn skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej for at
komme til og fra skole - uanset afstanden. Skolen hjlælper med at arrangere
transporten.

Link til kommunens hjemmeside om transport til og fra skole:
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Skoler-SFO-ogklub/Skoleveje-og-buskort

Transporten kan enten være med en skolebus eller en offentlig
bus (bybus).
Det er målet for alle elever, at de lærer at bruge offentlig
transport, når det er muligt.
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Skolekultur i Danmark
Skolesystemer rundt omkring i verden er forskellige. Har man ikke selv gået
i skole i Danmark, kan der være ting, man undrer sig over.
Særlige kendetegn ved skolekultur I Danmark:
➢ Lærere og pædagoger lægger vægt på, at eleverne er spørgende,
nysgerrige og selvstændige i timerne.
➢ Der laves skriftlige, individuelle elevplaner, som beskriver elevens
faglige og sociale standpunkt. Lærer og elev aftaler løbende, hvad
elevens næste mål skal være.
➢ Forældrene spiller en vigtig rolle i at lære børnene at komme til tiden
og have styr på sine skoleting (bøger, tøj, madpakke).
➢ Skolegang er ikke kun klasseundervisning, men også ture ud af
huset, lejrskole og andre oplevelser. Oplevelserne er en del af
fagundervisningen, og alle elever skal deltage.

Skolekultur i Danmark

Der gøres meget for, at børnene har det godt sammen i
klassen, hvilket betragtes som en opgave for både lærere og
forældre.
Der lægges vægt på en god omgangstone mellem eleverne,
både i timerne og I frikvartererne.
➢ Der vil være forskellige sociale arrangementer for klassen,
både i og uden for skoletid.
Det kan f.eks. være et arrangement, hvor man
spiser sammen, eller hvor forældrene inviteres til
at se noget, klassen har arbejdet med.
➢ Lærerne er engagerede i elevernes trivsel og forholder sig
løbende til dette I samarbejde med forældrene.
Derfor vil lærerne f.eks. gerne vide, hvis der sker
noget vigtigt I familien, som har betydning for
eleven.

SKOLE/HJEM samarbejde

Elev

Skole

Forældre

Skole-hjem samarbejdet
Som forældre til et barn i modtagelsesklasse, spiller I en vigtig rolle i forhold til
barnets skolegang i et nyt land. Det er vigtigt, at I viser interesse og spørger til
barnets skoledag.
Jeres modersmål eller det sprog, der tales mest i hjemmet, er en stor
ressource.
Gode eksempler:
➢ Læs sammen. Barnet læser højt på dansk og forklarer på modersmålet,
hvad teksten handler om.
➢ Tal sammen på modersmålet om, hvad der er sket i løbet af dagen.
➢ Lad barnet vise frem og forklare, hvad de har lavet i skolen, det kan
både være skriftlige og mundtlige opgaver.
➢ Kig på billeder i barnets skolebøger, og spørg hvad de forskellige ting
hedder på dansk.
.

Forældresamarbejdet:
Forældresamtaler:

En forældresamtale foregår
på skolen, ofte i barnets
klasse. Det er klasselærer og
forældre, der deltager. Nogle
gange inviterer læreren
barnet med til samtalen.
Under samtalen fortæller
læreren om, hvordan det går
eleven fagligt og socialt.
Forældrene har til samtalen
også mulighed for at fortælle,
hvordan de oplever skolen
og hverdagen med barnet.
Det er vigtigt, at mindst én af
forældrene deltager, og
meget gerne begge.

Forældremøder:

Der afholdes forældremøder,
hvor alle forældre i en klasse
deltager. Der tales om
forskellige emner, lærerne
fortæller om, hvad der
arbejdes med i
undervisningen, og om
hvordan klassens elever har
det med hinanden.

Forældreråd:

Man kan vælge at melde sig
til forældrerådet i barnets
klasse. Forældrerådet består
oftest af 3-4 forældre,
klasselærer og måske andre
lærere fra skolen. Det er et
samarbejde mellem skolen
og forældre fra klassen.
Forældrerådet står ofte for
arrangementer, som skal
styrke klassens trivsel.

Skolestart
Når barnet skal starte i skole, er der nogle ting, I som forældre
skal have klar:

Skoletaske

Idrætstøj,sko,
håndklæde

Penalhus
Regntøj
Gummistøvler

Madkasse og drikkedunk

Sportstaske/pose

Vintertøj
Vinterstøvler
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Derudover er det en
god idé at spørge på
skolen, om der er
andre ting, der er
nødvendige.

Lektiehjælp
➢ Der tilbydes lektiehjælp på Sølystskolen mandag,
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 1 8.30-21 .30.
➢ Lektiehjælpen er for elever fra 1 4 år. Er dit barn
yngre, er du velkommen til at komme sammen med
barnet

Tolke
Til samtaler, hvor der er behov, bruges der tolk. Silkeborg
Kommune bruger ViTolker
https://vsl.silkeborg.dk/Flersprogede-boern-og-unge6_18/Nyankomne---New-in-Denmark

Det er skolen/kommunen, der står for at booke og betale
tolkene.

SFO/Klub tilbud
SFO/klub er et tilbud, hvor børnene kan være efter skoletid, når de går i
0-6 klasse. Her laves forskellige aktiviteter med børnene, f.eks. Lege, spil
og ture til steder tæt på skolen.
For børn, som er nye i Danmark, er SFO og klub en rigtig god måde at
lære mere dansk på. Børnene er sammen med børn og voksne, som de
kender, men får også god mulighed for at skabe nye relationer til børn,
som går i andre klasser eller på andre klassetrin.
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SFO/Klub
➢ Man betaler for at ens barn går i SFO/Klub. Prisen er
baseret på husstandens indkomst.
➢ Hvis man har en indkomst lavere end 51 6.800 kr pr. år,
kan der søges om økonomisk friplads.
➢ For at få økonomisk friplads, skal der ansøges digitalt
via kommunens hjemmeside. Dette kan man få hjælp
til af enten borgerservice, integrationsvejleder el. på
skolen.
➢ Hvis husstandens indkomst stiger til over de 51 6.800kr
pr. år, er det vigtigt at gøre opmærksom på det, da
man så skal betale et beløb for at børnene går i
SFO/Klub.

Du og dit barn vil møde:
Du og dit barn kan
møde:

Sundhedsplejen

Tandplejen

På alle skoler er der tilknyttet
en sundhedsplejerske.
Hun laver sundhedstjek på
alle børn.
Barnets højde, vægt, syn og
hørelse følges.
Sundhedsplejen lærer også
børn og forældre om sund
mad og interesserer sig for
om barnet har det godt i
skolen.

Alle børn får undersøgt deres
tænder af en tandlæge.
Det er enten på barnets egen
skole eller på en skole i
nærheden.
Forældrene bliver kontaktet,
når det er tid til
undersøgelse.
Det er gratis at gå til
tandlæge, indtil man bliver 1 8
år.

PPR (pædagogisk, psykologisk
rådgivning)
PPR er et tilbud, hvor man kan få
professionel hjælp til barnet ift. læring,
trivsel og udvikling.
Samarbejdet kan opstå, hvis dit barn
eksempelvis er meget ked af det, har
svært ved at koncentrere sig eller ved at
danne venskaber.
Samarbejdet kan også opstå i forhold til
barnets sprog. F.eks hvis barnet har de
samme sproglige vanskeligheder både på
modersmålet og på dansk.
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Foreninger og tilbud:
Interkulturel Forening Silkeborg
IFS er en frivillig forening som samarbejder
med Videncenter for Sprog og læsning og
Ungdomsskolen.
Som tidligere beskrevet, er der lektiecafé 4
aftener om ugen.

DRC: Samarbejde med dansk
flygtningehjælp om Fritidsindsats, hvor der
et tilknyttet frivillige brobyggere.

Andre Foreninger
Base to GO
https://www.facebook.com/Base
toGo/
Venligboerne Silkeborg /Café
Venlig
https://www.facebook.com/grou
ps/1 579750048938586/

Fritidsaktiviteter
➢ Der er mange muligheder for
at gå til aktiviteter i fritiden.
➢ At gå til sport eller andre
aktiviteter, giver børnene
gode sociale relationer, giver
børn og forældre mulighed
for at få et netværk. Samtidig
er det rigtig godt i forhold til
barnets generelle sundhed og
trivsel.
Hvis I har spørgsmål, kan I henvende jer på barnets skole.

Telefonnumre & kontaktpersoner:
Videncenter for
sprog og læsning
Gran Allé 20
8600 Silkeborg

Maria Ellehuus
Nielsen
Konsulent for
flersprogede børn og
unge
Tlf.: +45 21 35 01 24
MariaEllehuus.Nielsen
@silkeborg.dk

ANDRE KONTAKTPERSONER:

Sophie Møller Mortensen
Konsulent for
flersprogede børn og
unge
Tlf: +45 28 71 91 32
SophieMoller.
Mortensen@silkeborg.dk

