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Den gode skolestart - sådan støtter du dit barn er henvendt til forældre, hvis barn skal begynde i skole. Dit
barn glæder sig til mødet med skolen. Den første skoledag er noget helt særligt: Flaget er hejst, og stemningen
er i top. Glæden og forventningerne er ofte blandet med sommerfugle og forsigtighed hos barnet, som har brug
for den trygge hånd hos mor eller far. Forventningerne til den nye skoleverden er også stor hos forældrene.
Det er nu, dit barn for første gang får en titel som elev. Skolen er langt den største institution, dit barn har
været tilknyttet, og det vækker ofte en del uro hos forældre. Dette hæfte indeholder de vigtigste informationer
om barnets skolestart. Det giver svar på en række spørgsmål som for eksempel: Hvad skal skoletasken
indeholde – blyant eller bærbar computer? Hvornår må man ringe til læreren, og hvor meget af barnets liv skal
læreren egentlig blandes ind i? Hvad er en elevplan og et forældreråd? Hermed gives forældrene og
indskolingens lærere og pædagoger et fælles udgangspunkt og en mulighed for at få afstemt de mange
forventninger. Den gode skolestart – sådan støtter du dit barn er skrevet af Pia Jessen, der er
børnehaveklasseleder og formand for Børnehaveklasseforeningen, og Christel Moll, der er lærer i
indskolingen.
10, men at hans far på foranledning af sin overtroiske kone havde fremdateret fødslen over for
myndighederne. Køb holdbar kvalitet til dig selv eller giv en gave med holdning – det giver grøn
samvittighed. Forældrehåndbogen er din inspiration til at give dit barn en god skolestart. Erkend at vrede, du

ikke håndterer bevidst og kompetent, skaber og forværrer problemer i dit liv. Førskolegruppe. Med Mikkel
Laursen, vinder af titlen som Danmarks Bedste kok 2016, som ankermand præsenterer “Gryder, pander og
Sprogpakkens kurser afsluttet på landsplan: Nyheder Sprogpakken afsluttede de sidste 4–dages kurser i juni
måned, og hele projektet er tæt på en afslutning. Med Mikkel Laursen, vinder af titlen som Danmarks Bedste
kok 2016, som ankermand præsenterer “Gryder, pander og Sprogpakkens kurser afsluttet på landsplan:
Nyheder Sprogpakken afsluttede de sidste 4–dages kurser i juni måned, og hele projektet er tæt på en
afslutning. Forældrehåndbogen er din inspiration til at give dit barn en god skolestart. Den kører hvert år i uge
33-36. Erkend at vrede, du ikke håndterer bevidst og kompetent, skaber og forværrer problemer i dit liv.
FUG har vore med å utarbeide filmar om samarbeid mellom heimen og skulen. Med Forældrehåndbogen
bliver du guidet til, hvordan du kan skabe en god hverdag for dit skolebarn og jeres familie. Førskolegruppen
er med til at forberede dit barn på den bedste skolestart. Filmane viser gode, praktiske døme på
heim-skule-samarbeid både i grunnskulen og i den vidaregåande skulen. Se problemet lige i øjnene – uden at
benægte. FUG har vore med å utarbeide filmar om samarbeid mellom heimen og skulen. Så længe du tror, at
vreden løser problemer, er den svær at slippe. FUG har vore med å utarbeide filmar om samarbeid mellom
heimen og skulen.

