
 
DERFOR HAR VI RULLENDE SKOLESTART 

 
- Tryg skolestart for nye elever, der skal lære at gå i 
skole. Børnehaveklasselederen besøger Børnehuset 
en gang og kommende skolebørn besøger skolen 
en gang før skolestart. 
 
- Fra 1. skoledag inddrages barnet i en skolekultur, 
der er i gang, hvilket betyder at barnet møder børn, 
der ved hvad det vil sige at gå i skole. 
 
- Flere legerelationer, da indskolingen opleves som 
et hold og ikke klasseopdelt. 
 
- Eleverne kan kun måle sig med sig selv, da de 
starter og ruller videre på niveaudelte hold på 
forskellige tidspunkter. De oplever arbejdsformer, 
hvor de samarbejder med forskellige børn. 
 
- Børn lærer af børn, hvilket giver et ansvar til 
børnene efterhånden som de er klar, da de kan 
byde ind med både social og faglig tilegnet viden til 
nye elever. 
 

 

 

KURSUSHOLD, A- & B-HOLD OG 
HOLD 1 & 2 

 

Som følge af den rullende skolestart er børnene ikke 
delt i traditionelle klasser. Indskolingen er én stor 
klasse. For at gøre indskolingens faglighed mere 
fleksibel, er børnene delt i tre niveaudelte 
kursushold i dansk- og matematiktimerne. Denne 
opdeling gør det muligt at flytte børnene videre på 
holdene alt efter det enkelte barns faglige udvikling. 
I resten af fagene er børnene delt i A og B hold, som 
er aldersintegrerede. 
Børnene er også delt i hold 1 og 2. Her deles 
børnene primært efter alder. Hold 1 er de yngste og 
hold 2 de ældste. Disse hold bruges fx til kommunal 
børneidrætsdag og som fødselsdagshold. 
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På Isenvad Skole har vi rullende skolestart. Det 
betyder, at børnene starter i skole, når de fylder 6 
år.  
 
Der er følgende principper for rullende skolestart: 

 Børnene får besøg af børnehaveklasselederen en 
gang i børnehaven, og børnene er på besøg en 
gang i skolen inden 1. skoledag. 

 Ingen børn starter alene. Det vil sige, at vi hvert år 
samler børnene i hold af ca. 2-4, som har første 
skoledag sammen. 

 Første skoledag er en festdag, hvor flaget er hejst, 
og børnene modtages af hele indskolingen. 

 Alle har to frikvartersvenner. 

 Forældre deltager fra kl. 7.50-10.00. I dette 
tidsrum er forældrene dels med til velkomsten i 
indskolingen, og dels vises de rundt og taler med 
afdelingslederen og personale fra SFO’en. Efter kl. 
10 er der almindelig skoledag, hvor man er 
velkommen til at deltage. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Inden skolestart afholdes der forældremøde, hvor 
skoleleder, børnehave-klasseleder, pædagog og 
leder fra Børnehuset deltager. Mødet finder sted i 
løbet af efteråret.  
Her informeres om førskolegruppe og indskolingen. 
 
Inden 1. skoledag inviteres forældrene til samtale, 
hvor forældrene har mulighed for at fortælle om 
deres barn og stille spørgsmål til skolen. 
Børnehaveklasselederen og børnehavepædagogen 
er tilstede. 
 

 
 

Børnene har en kontaktlærer i skolen. 
Kontaktlæreren vil være den voksne, som børnene 
har i danskundervisningen og også den, som 
forældrene kan kontakte, hvis der er noget, de 
gerne vil høre nærmere om.  
Børnene skifter kontaktlærer, når de skifter 
danskhold. 
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HVERDAGEN I INDSKOLINGEN 
 
Klokken 7.50 starter hele skolen med 
fælles morgensang i aulaen. 
Indskolingen har herefter 
fællessamling, hvor vi ordner kalender 
og gennemgår dagens program. Vi 
deler os derefter på hold. Det kan 
enten være på kursushold (niveaudelt 
dansk og matematik) eller 
aldersintegrerede hold (A-og B-hold) 
 
Klokken 9.15 spiser børnene ”lille mad” 
inden første frikvarter klokken 9.30. 
Der er gårdvagt i frikvartererne. 
 
Klokken 10.00 starter næste lektion, 
hvor børnene enten er delt på 
aldersintegrerede hold eller 
kursushold.  
 
Klokken 11.15 mødes alle elever til 
spisning. Børnene medbringer en sund 
madpakke hjemmefra. Skolen tilbyder 
køb af fredagsmad. Klokken 11.50 
starter andet frikvarter. 
 
Klokken 12.20 starter de sidste to 
lektioner. 
 
Alle skoledage slutter klokken 13.50, 
hvor vi synger farvelsang og sender 
børnene videre enten i SFO eller hjem. 
Der er skolepatrulje, hvis børnene selv 
skal gå hjem og over vejen. 
 

 


