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Gode råd til forældre om skolestart
Få g ode tips til skolestart, hvordan du skal forholde dig til dit barns skoleg ang , lærerne,
eleverne, de andre forældre, læring saktiviteter i hjemmet og meg et andet.
Skole og Forældre har s amlet en række af de mes t
almindelige gode råd til forældre, hvis barn s kal
begynde i 0. klas s e.

Stil s pørgs mål til lærerne om de ting, s om du
undres over.
Inddrag ikke altid dit barn i dine voks enovervejels er og –s pørgs mål.

Mød s kolen, lærerne, de andre forældre og deres
børn med pos itive forventninger
Hav tillid til, at dit barns lærer vil det beds te for
dit barn.

Udarbejd i s amarbejde mellem klas s ens
forældre og lærere regler for god pos itiv kontakt
og information af hinanden.

Vær opmærks om på, at dit barn kan mere end du
tror.

Spørg dit barn, hvad det har lavet i dag og vær
aktivt lyttende og deltagende.

Hav fors tåels e for, at dit barn nu bliver en del af
et vigtigt fælles s kab i klas s en.

Giv dit barn tid til s elv at etablere s ig i
klas s efælles s kab. Bidrag og hjælp til, men s tyr
ikke alt.

Dit barn kan være nervøs , s pændt eller træt de
førs te dage og uger. Vær klar til at trøs te og
hygge.

Lyt altid med fors tåels e til dit barn, men vid
ogs å, at ting kan opleves på flere måder.
Bidrag til et bredt klas s efælles s kab. Dit barn har
brug for varierede legemuligheder.

Vær aktiv i s amarbejdet om at opbygge det
vigtige voks ennetværk (forældre og lærere) om
dit barns klas s e.

Gå i en pos itiv dialog om fremadrettede
løs ninger, frem for at dvæle ved problemer.
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Vær opmærks om på, at der altid ops tår
problemer og konflikter, når mennes ker mødes
– ogs å blandt børn. Det er forældrenes vilje til at
løs e tingene og hjælpe, der s kal vis e vejen for
børnene.
Du er rollemodel for dit barn, vis vejen til læring,
pos itivt s amvær og fors tåels e for fælles s kabet.
Brug voks ennetværket i klas s en til s parring og
dialog om børns udvikling – s ocialt og fagligt.
Mange s koler har ikke lektier, men ofte
fors kellige s ociale eller faglige aktiviteter, s om
forældrene kan bidrage til.
Hav res pekt for, at lærerne ikke altid kan deltage
i de aktiviteter s om forældrene gerne vil
gennemføre i klas s en, fx hyggeaften for
børnene, forældredialog om udvikling eller
overnatnings tur for alle os v.
Børn lærer på fors kellige tids punkter og på
fors kellig måde. Find ud af, hvordan dit barn
lærer og bliver engageret - og fortæl dine
obs ervationer til læreren.
A ccepter at nogle ting kan være s være for dit
barn at lære og hjælp s å godt du kan.
Du og dit barn s kal være s ammen med de andre
børn og forældre i de næs te 10 år. Hvis du lærer
dem at kende fra s tarten - når der ikke er nogle
konflikter - bliver det nemmere at løs e
konflikterne, når de efterhånden ops tår.
Fortæl dit barn de gode his torier om din egen
s kolegang. Fortæl ogs å, hvordan du s elv
overvandt s være ting i din s kolegang.
Undervis ning er på nogle punkter anderledes i
dag, end da du gik i s kole. Spørg, hvordan du
beds t kan hjælpe dit barn, hvis du er i tvivl.
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