Forord

Procedure

I vores fælles bestræbelser på, at skabe den
gode skolestart for børn der skal begynde
deres skolegang på Holluf Pile Skole, har vi
i denne folder beskrevet de tiltag der gøres
for at sikre videregivelse af nødvendige oplysninger fra Børneinstitutionerne Holluf
Pile og Fraugde til Holluf Pile Skole.

Oktober/februar måned:
Afleverende pædagog går i dialog med forældre om Skole-Parat-Start-Folderen.

For de børn fra disse Børneinstitutioner der
skal starte deres skolegang på Holluf Pile
Skole gælder procedure beskrevet i denne
folder.
Indholdet er lavet i et samarbejde imellem
Holluf Pile Skole og Børneinstitutionerne
Holluf Pile og Fraugde.
Det er vigtigt at være opmærksom på forvaltningsloven §32 omhandlende tavshedspligt og underretningspligt.

November måned:
Forældre indkaldes til informationsmøde på
skolen. Her orienteres bl.a. om formålet med
Skole-Parat-Start-folderen.
Januar:
Indskrivning på skolen i uge 4
Marts:
Afleveringsmøde.
Deltagere: Daglig leder, institutionsleder og
skoleleder.
Formål: Gennemgang af børn med henblik
på klassedannelse. I den forbindelse vil der
være særligt fokus på at spotte de børn, der
har særlige behov. Forældrene til disse børn
vil blive indkaldt til et møde i maj. I denne
forbindelse aftales relevante mødedeltagere
på majmødet. Se nedenstående.

April:
Klassedannelse færdig
Maj:
Børnehusene indkalder medio maj til et
møde om de børn, som på martsmødet
blev karakteriseret som havende særlige
behov.
Deltagere: Såfremt der ikke på martsmødet er aftalt andet deltagere: forældrene,
den afleverende pædagog og den modtagende børnehaveklasseleder, kontaktpædagog og koordinator for støttecenter.
Fokus vil være på den gode kontakt til
barnet, hjemmet, og hvad der i det hele
taget har virket godt i børnehaven. Formålet er at skolen klædes på til at tage
bedst muligt imod et barn med særlige
behov og dets familie.

Skole
En god start
Kontakt
Skoleleder
Flemming Mahler Pedersen
Tlf: 63750600
SFO leder
Niels-Erik Von hlenschl ger
Tlf: 63750600
Institutionsleder
Karen Sterling
Tlf: 63750628
Institutionsleder
Jan Wagn Lindstrłm Jłrgensen
Tlf: 63750627

Overgangen til skoDenne folder beskriver kort og
med relevante deadlines- proceduren i forbindelse med błrns
overgang fra Błrneinstitutionen Holluf Pile og Błrneinstitutionen Fraugde til
Holluf Pile Skole

