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Hammershøj Skoles indskoling 



Visionen med skolens Indskoling: 

 At alle børn hver dag skal færdes i et positivt, spændende og dog 

forudsigeligt læringsmiljø.  

 At alle børn hver dag skal arbejde mest muligt og vente mindst mu-

ligt. 

 At alle børn hver dag skal arbejde mod at nå velkendte læringsmål, 

der er afstemt med børnenes forudsætninger. 

 At børn skal lære af andre børn. 



Strukturen i skolens indskoling: 

På Hammershøj Skole har vi rullende skolestart. Vi optager nye børn fire 

gange om året.  

 Børn der fylder 6 år i perioden januar – marts starter i skole om-
kring 1. januar. 

 Børn der fylder 6 år i perioden april – juni starter i skole omkring 1. 
april. 

 Børn der fylder 6 år i perioden juli – september starter i skole om-
kring 1. august. 

 Børn der fylder 6 år i perioden oktober – december starter i skole 
omkring 1. november. 

 
Børnene starter deres skoletid på Hammershøj Skole på det faglige hold 

Asgård (vores 0.kl.). Børnene går i Asgård ca. et år, indtil de har nået de 

faglige mål, som vi har opstillet for holdet. Når børnene er færdige i As-

gård skal de rulle ind i Midgård (vores 1.kl.). Efter en periode i Midgård 

ruller børnene i Udgård (vores 2.kl.). Børnene går i Udgård indtil den 

sommer, hvor børnene aldersmæssigt skal starte i en helt almindelig 3.kl.   

Vores struktur betyder bl.a. at vi aldrig har en hel klasse, der skal lære at 

gå i skole samme tid. De nye skolebørn lærer i høj grad at gå i skole ved 

at kigge på børn, der allerede har lært at gå i skole.  

Ud over lektionerne på de faglige hold bliver børnene undervist 6 lektio-

ner pr. uge i en af vore to aldersblandede klasser. I den aldersblandede 

klasse undervises børnene i Idræt, billedkunst og natur / teknologi. 

I kan få mange flere informationen omkring strukturen i skolens indsko-

ling i vores informationsvideo, som I finder via nedenstående link: 

https://youtu.be/-RNUgUDj0F0 

https://youtu.be/-RNUgUDj0F0


Forventninger til indskolingsbarnet: 

Når skolebarnet efter de første uges skolegang har orienteret sig på sko-
len og er blevet tryg ved sine nye omgivelser, forventer vi, at barnet kan 
følgende: 

 Gå alene ind til klassen fra skolens parkeringsplads. (I er velkomne 
til at gå med en gang i mellem, så I kan guide jeres barn ift. ophold i 
garderoben etc.) 

 Bære sin taske. 

 Putte madpakke og drikkedunk i køleskabet. 

 Orientere sig i sin skoletaske og finde bøger, penalhus etc. frem, når 
dette skal bruges. 

 Snøre sine sko. 

 Klare toiletbesøg selv og vaske sine hænder grundigt med sæbe 
efter hvert toiletbesøg.  

 Rette sig efter alle anvisninger fra skolens voksne. 

 Altid anvende affaldsstativer til affald. 



Forventninger til Indskolingsbarnets forældre: 

Som forældre til børn i indskolingen forventer vi, at I tager vare om følgen-
de: 

 

 At jeres barn har de kompetencer, der skal til, for at barnet kan hono-
rere de opstillede forventninger til børn i indskolingen. 

 Løbende taler med jeres barn om barnets hverdag i skolen. 
 Ytrer jer positivt om skolen og skolens personale. 
 Udtrykker, at I tillægger det stor værdi, at jeres barn respekterer de 

voksnes anvisning i skolen. 
 Udtrykker, at I tillægger det stor værdi, at jeres barn gør sig umage i 

skolen. 
 Arbejder for, at jeres barn betragter sig som en del af et fællesskab, 

hvor alle har ret til at være på trods af diverse forskelligheder. 
 Arbejder for, at jeres barn lærer at udskyde eller tilsidesætte egne be-

hov, når hensynet til fællesskabet kræver dette. (Vente på tur, accepte-
re at andre får lov etc.). 

 At skolens personale får alle nødvendige/relevante informationer vedr. 
jeres barns situation. 

 Løbende at følge op på om der er orden i jeres barns garderobe samt 
følge op på, at der i garderoben findes passende tøj til årstidens vejr.  

 Ugentligt følger op på, at udstyret i jeres barns penalhus er i god stand. 
 Ugentligt følger op på, at der er orden i jeres barns skoletaske. 
 Sikre jer at jeres barn medbringer høretelefoner til 1. skoledag. 
 At lære jeres barn at behandle skolens IT-udstyr, bøger etc. med om-

tanke og respekt. 

 At jeres barn er veludhvilet og har spist et godt morgenmåltid, når bar-
net møder i skolen kl.07.55.  



Diverse praktisk information 

 

Cykler, skateboards, rulleskøjter etc.:  

Når børnene anvender cykler, skateboards, rulleskøjter etc. på skolens område skal de 

som minimum altid anvende cykelhjelm.  

Skolens personale kan ikke tilbyde, at være opmærksom på, hvorvidt jeres barn i øv-

rigt altid har det sikkerhedsudstyr på, der matcher barnets evner på skateboard, rulle-

skøjter etc. Derfor er det vigtigt for os at understrege, at det er en forældreopgave at 

sikre jer, at jeres barn medbringer det sikkerhedsudstyr, som I mener jeres barn skal 

bruge sammen med barnets skateboard, rulleskøjter etc.. Det er også jeres opgave, at 

fortælle jeres barn, hvordan og i hvilket omfang jeres barn skal anvende det supple-

rende sikkerhedsudstyr i pauserne på skolen. 

 

Dukseordning:  

På hvert af de faglige hold er der et antal børn, der er dukse hver uge. Det er bl.a. duk-

senes ansvar, at klassens efterlades i opryddet stand.  



Facebook: 

Vi opfordrer alle forældre på Facebook, til at: ”Synes godt om” siderne: 

 ”Hammershøj Skole” - Skolens officielle FB-side, hvor vi løbende lægger billede 

op fra jeres barns hverdag 

 ”Hammershøj Indskoling” – Indskolingsforældrenes egen side, hvor forældrerå-

det eller andre kan koordinere og informere om diverse. 

 

For begge siders vedkommende opfordre vil til, at alle agerer med bevidstheden om 

et ordentligt og respektfuldt sprogbrug. 

 

Forældreintra: 

Skolens kommunikationsplatform hedder: ”Forældreintra”. I får koder til 

”Forældreintra” i forbindelse med jeres barns skolestart. Hvis I skriver til skolens per-

sonale på ”Forældreintra”, kan I som udgangspunkt forvente, at personalet svarer til-

bage inde to hele arbejdsdage. 

 

Forældreråd: 

I indskolingen er der et fælles forældreråd, der arbejder for at fremme fællesskabet og 

de sociale relationer på tværs af alle børn i indskolingen. 

Forældrerådet i indskolingen vælges for et skoleår ad gangen. Valget foretages ved et 

indskolingsarrangementet i foråret. Der vælges 2-3 repræsentanter fra, hvert af de 

faglige hold. 

 

Skolebestyrelsen opfordrer alle familier til at lade sig repræsentere i forældreråd 

mindst to gange gennem barnets skoletid.  



Frikvartererne: 

Skolen råder over et meget stort og spændende ”Udeområde”.  

Der er tilsyn med børnene i skolens frikvarterer. Tilsynet er et indirekte tilsyn, hvilket 

betyder, at børnene som udgangspunkt ikke er under direkte observation i pauserne. 

Får børnene brug for en voksen kan det være nødvendigt, at børnene opsøger den 

voksne, der har ”Gårdvagten” i området. 

En gang om ugen er der ”legepatrulje” for indskolingsbørnene i frikvartererne. Når 

der er ”legepatrulje” er det en elev fra skolens udskoling, der sætter en leg i gang for 

indskolingsbørnene. 

I indskolingen arbejder vi desuden løbende med ”legegrupper” i frikvartererne. Når 

der er legegruppe, er det de voksne, der vælger, hvem børnene leger med i pauserne. 

Legegrupperne kan være med til at opløse fastlåste dynamikker i børnegruppen. Lige-

ledes kan legegrupperne hjælpe børnene til at få introduceret nye mulige legerelatio-



Fødselsdage: 

Hvis barnet har fødselsdag på en skoledag, vil dette blive markeret i klassen. Skolebe-

styrelsen opfordrer til, at der altid inviteres til børnefødselsdage ud fra objektive kri-

terier.  I er velkomne til at låne skolens fællesrum til fødselsdage etc. Kontakt skolens 

pedel på tlf.: 20193210 vedr. udlån af lokaler. 

 

Grænseoverskridende adfærd: 

På skolen accepterer vi ikke, at børn udviser en voldsom grænseoverskridende eller 

voldelig adfærd over for andre børn eller overfor skolens personale. Hvis et barn i 

voldsom grad ”træder ved siden af” på dette område og ikke ændre adfærd efter at 

have fået en advarsel, vil skolen typisk vælge at sende barnet hjem på ”tænkepause” i 

en dag eller to. Formålet med ”tænkepausen” vil altid være at understøtte, at barnet 

tilegner sig en mere hensigtsmæssig adfærd. (Se evt. mere på skolens hjemmeside 

under politikker)  

 

Idræt:     

Idrætsundervisningen sker i barnets aldersblandede klasser.  

 Romerne har idræt tirsdag  

 Grækerne har idræt torsdag   

Barnet skal altid medbringe: Idrætstøj, sko og håndklæde i en taske. Barnet skal ikke 

medbringe shampoo. Det er vigtigt, at barnet lærer at gå i bad efter idrætsundervis-

ningen før barnet kommer for langt i sit skoleforløb. Derfor skal alle børn på Ham-

mershøj Skole i bad efter hver idrætstime.   



Ipad: 

Børnene i indskolingen får udleveret en Ipad, når de starter i Asgård. Børnene vil blive in-

strueret i, hvordan de skal betjene, oplade og opbevare deres Ipad. Når børnene har fri, 

opbevarer vi børnenes Ipad i et skab på skolen.  

Såfremt et barn med fortsæt eller ved groft uagtsomhed ødelægger sin Ipad, vil barnets 

familie blive gjort erstatningsansvarlig. 

 

Læsning og andet skolearbejde i fritiden: 

På Hammershøj Skole betragter vi barnets læsekompetencer som en helt afgørende kul-

turteknik.  Derfor opfordrer vi til, at alle børn i hjemmet træner deres læsefærdigheder 

eller får læst højt i ca. 15 minutter minimum 4 gange pr. uge    

Ift. matematik er det ligeledes vigtigt for jeres barn, at I løbende hjælper jeres barn til at 

få øje på / og arbejder med matematikken i barnets hverdag. 

Det er dokumenteret, at det i særdeleshed er vigtigt, at ovenstående overholdes i ferie-

perioder. 

 

Løbende information om barnets hverdag: 

I indskolingen kan I ikke forvente at modtage løbende månedsbreve etc. På skolen doku-

menterer vi barnets hverdag gennem opslag på skolens Facebook side.  

I kan desuden altid forvente at blive informeret via forældreintra, hvis der er særlige for-

hold I skal være opmærksomme på, eller hvis vi på anden vis afviger fra den praksis, der 

fremgår af denne folder. 

Madpakker, skoleboden, slik etc.: 

Barnet skal hver dag have en madpakke med, der sikrer, at barnet har energi til hele sko-

ledagen. I vurderer selv, hvorvidt det er en hjælp for barnet, at madpakken er delt i to. 

En madpakke til 10-pausen samt en madpakke til middagspausen. 

Udvalget i skolens bod (pizzasnegle, flute etc.) skal alene betragtes som et supplement til 

barnets madpakke. 

 



På skolen oplever vi ofte, at indskolingseleverne mister overblikket over de penge, de 

medbringer til at handle for i skoleboden.  Vi opfordre derfor til, at der kun medbrin-

ges mindre beløb i skolen. 

Sidste dag inden juleferien, medbringes en slikpose. 

Barnet må også gerne dele lidt ud på sin fødselsdag (Flødebolle, slikkepinde etc.) 

 

Ud over ovenstående ønsker vi ikke at se slik, chips, chokolade etc. i indskolingen.  

 

Mobiltelefoner: 

Hvis børnene har mobiltelefon med i skole skal denne blive i tasken hele dagen 

(lydløs). Også i frikvarterer og SFO tiden. Vi opfordrer generelt til at lade mobilen blive 

hjemme. 

 

Morgensang:  

Hver dag kl. 10.15 er der morgensang for hele indskolingen. I forbindelse med mor-
gensang har vi en makkerordning, der betyder, at et af de ældre børn fra Udgård sid-
der med et barn fra Asgård. Formålet er, at det store barn via eksemplets magt skal 
vise, hvordan man er tilstede under morgensang. (At man er rolig, opmærksom, delta-
gende etc.).  



 

RUL 

Når barnet stopper i en klasse og begynder i en anden klasse, kalder vi det for RUL. 

(F.eks. når barnet går fra Asgård til Midgård). Vi kalder det også for RUL, når barnet 

skifter farvehold (niveau) i de enkelte klasser.  

Vi vil altid kontakte jer, når vi har vurderet, at jeres barn snart er klar til at rulle. Ligele-

des vil I blive informeret, når jeres barn skifter farvehold på klassen. 

Børnenes RUL mellem klasserne bliver altid markeret i forbindelse med morgensang. 

Skolen har ingen forventning om, at forældrene deltager når barnet ruller mellem to 

klasser. 

 

Skolebiblioteket:  

Barnet kommer på skolebiblioteket en gang pr. uge. Alle får lov til at låne op til tre bø-

ger pr. gang. De to af bøgerne bør være bøger, der matcher barnets læseudvikling. 

Den sidste bog kan evt. være en billedbog. Børnene bruger deres uni-login, når de lå-

ner bøger.  

Der kan ikke lånes nye bøger, før de gamle er afleveret.  



 

Skoledagens start: 

Alle dage starter med, at jeres barn senest kl. 07.55 stiller sig i rækken uden for sit 

klasselokale. Inden barnet går ind i klassen hilser klassens lærer med smil og håndtryk 

på alle.  

Selve skoledagen starte med et læsebånd på 25 min. 

Ved skoledagens start lægger barnet sin madpakke på de rigtige hylder i indskolingens 

køleskabe. 

 

Skole/hjem samarbejdet:  

Forældrene til indskolingsbørn vil blive inviteret til et møde/arrangement for alle ind-

skolingsforældre to gange pr. år (Efterår og forår).  

Ved disse lejligheder vil vi drøfte og lade os inspirere ift. temaer, der er relevante for 

indskolingsforældre. Den sidste del af mødet vil typisk foregå med klasselæreren på 

barnets faglige hold.    

Forældre til børn i Asgård vil desuden blive inviteret til en statussamtale på 15 min., 

når barnet har gået i Asgård i hhv. 3 måneder og 9 måneder. 

Forældre til børn i Midgård og Udgård vil blive inviteret til en statussamtale på 20 

min., når barnet har gået i klassen i 6 måneder. 

Statussamtalerne vil typisk blive placeret inden for normal arbejdstid. 

Skolens forældre opfordres til at benytte forældreintra til beskeder, information eller 

spørgsmål til skolens personale. Hvis I som forældre ønsker kontakt til skolens perso-

nale omkring et følsomt emne, opfordres I altid at anmode om at blive ringet op eller 

om, at der afholdes et ekstra møde.  

Såfremt forældre har et ønske om et ekstra møde, vil dette ønske altid blive imøde-

kommet. Et sådan møde vil blive placeret inden for personalets normale arbejdstid.  



Sygemeldinger og fritagelser:  

Det er afgørende, at jeres barn tilegner sig gode vaner omkring en vedholdende mø-

dedisciplin. Derfor skal barnet altid møde rettidigt, og fravær skal begrænses til et ab-

solut minimum.  

Hvis jeres barn er sygt, skal I hver dag skrive det i den elektroniske kontaktbog. Beske-

den stiles til barnets klasselærer. 

Hvis jeres barn undtagelsesvis skal have fri fra skole af andre årsager, anmodes der om 

dette jf. nedenstående:  

Anmodninger om fritagelse for skolegang i op til 2 dage stiles til barnets klasselærer. 

Anmodninger om fritagelser for skolegang i mere end 2 dage stiles til skolens ledelse. 

Ledelsen læser ikke barnets kontaktbog. I kan skrive en besked til Jens på 

”Forældreintra.” 

NB! Skolen er forpligtet til at underrette de sociale myndigheder, når skolen oplever 

ulovligt fravær.  

 

TOPI: 

I Viborg Kommune arbejder vi med Tidlig Opsporing og Pædagogisk Indsats kaldet TO-

PI. Dette betyde bl.a. at vi 2 gange pr. år skal vurdere, hvorvidt jeres barn efter vores 

vurdering er i en sårbar og udsat position. Hvis vi vurdere dette, kan I forvente, at vi 

kontakter jer med henblik på, at vi drøfter, hvad vi i fællesskab kan gøre for at øge 

trivslen hos jeres barn.  


