Informationsmøde for kommende 0. årgang den 30.11.21
Sådan bor vi på 0. årgang
Vi har to 0. klasser på Tallerupskolen. Vi har vores egen gang kun for 0. årgang.
Vi har 2 klasser og 3 lokaler. Der er foldedøre imellem klasserne, så vi kan åbne og være sammen
hele årgangen.
Vores lokaler ligger i tilknytning til SFO´en og indskolingens legeplads. Eleverne færdes derfor i et
mindre område af skolen, som hurtigt bliver kendt for dem.

Skoledagen
Eleverne møder kl. 8.10 og har fri kl. 13.40 alle ugens dage. Herefter åbner SFO´en, for de børn der
er tilmeldt.
På 0. årgang er der oftest de samme voksne hele dagen.
Vi synger morgensang hver morgen og har fællessnak med eleverne.
Dagens program skrives på tavlen hver morgen, så børnene ved, hvad der skal ske hele dagen.
Alle dagens punkter skrives på, så eleverne ved, hvornår det er tid til arbejde, legetid, madpakker og
frikvarter.
Der er ikke lektier i 0. klasse. Børnene vil dog gerne have lektier med hjem en gang imellem.
Inden første pause spiser vi lynmad. Vi spiser også madpakke inden det store frikvarter, så eleverne
har god tid til at få spist. Det er vigtigt med en god madpakke, så kroppen får energi til hele dagen.
Vi har idræt en gang om ugen. Eleverne klæder om og går i bad.
Her ud over er der lidt engelsk og musik (sang og rytmer) på skemaet.
I løbet af året vil eleverne blive introduceret til skak. Vi har også teknologiforståelse på alle
klassetrin.

Traditioner på tværs af årgange
Skolen er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.
I hverdagen færdes eleverne kun i Indskolingens område. I løbet af året har vi traditioner og
arrangementer, hvor man er sammen på tværs af årgangene.
5. årgang uddannes som peer educaters. Peer betyder ”ligemand”. Elever på 5. årgang laver
forskellige ugentlige aktiviteter for en gruppe 0. årgangs elever. 0. årgang har en samarbejdsdag
hvor de laver lagkager til 5. årgang som tak.
Vi har hvert år en Emneuge, som går på tværs af alle årgange. De store er altid gode til at hjælpe de
små, og på den måde for man venner blandt de store elever i løbet af ugen.
Skolernes motionsdag før efterårsferien afholdes i indskolingen, medens de større børn har andre
aktiviteter.

I marts har vi en fælles trivselsdag for hele skolen.
Juleklippedag holder hele indskolingen, men 0. årgang klipper mange dage i december. Det er god
motorik træning .
I adventstiden har vi Adventssamlinger hver mandag for hele indskolingen, hvor vi synger og tænder
adventslys.

Samarbejde mellem hjem og skole
Forældrene kender deres børn bedst, så det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem skolen
og hjemmet. I det daglige har vi kontakt på Aula, hvor I altid kan skrive til os.
Der er en skole-hjem samtale hvert år i foråret, og en skole-hjem cafe i efteråret.
I efteråret har vi også et fyraftens arrangement, hvor forældre og søskende er velkomne til at
komme og se, hvad vi er i gang med at arbejde med.

Trivsel
Læringssamtaler er en samtale mellem den enkelte elev og børnehaveklasselederen eller klassens
faste pædagog. Læringssamtaler starter allerede i 0. klasse. Det giver mulighed for at få talt med alle
elever. Vi taler om trivsel, hvad eleven er glad for, og hvad der kunne være bedre. Sammen sætter vi
mål for, hvad eleven kan arbejde med, frem til næste samtale.
Vi arbejder med trivsel på mange planer. Der er bl.a. legegrupper i nogle af frikvarterne, så man
lærer flere børn at kende og leger med dem.

Overgang fra børnehave til skole
Vi samarbejder med Himmelrummet, Kilden og Overmarksgården. Børnehaverne kommer på besøg
på skolen løbende.
Der er prøveskoledag i juni, hvor børnene kommer i skole med pædagoger fra børnehaven.

SFO
Vi har en fantastisk SFO. Det fortæller både forældre og børn os.
SFO værksteder – der er dagligt både fysiske aktiviteter og kreative aktiviteter, så der er et bredt
udvalg at vælge imellem hver dag. Vi har gymnastiksalen og motoriklokalet hver eftermiddag. Vi har
et kreahus og laver aktiviteter i elevernes klasselokaler.
Traditioner i sfo: aktiviteterne præges også af de forskellige traditioner vi har - Halloween, jul,
fastelavn og påske. Vi har også haft fast udedag med et overordnet tema (vand, magi, ævle/kævle,
rekorder).

Skoleklar – hvad vil det sige?
Som udgangspunkt skal alle børn starte i skole i det år de fylder 6 år.
Når barnet er ved at nå skolealderen har det ofte en naturlig nysgerrighed og interesse for at lære.
Mange kan skrive sit navn eller er på vej til at lære det.
Det er ikke en forudsætning, at barnet kender bogstaverne. Vi starter med at lære bogstaver fra
starten, og går så småt i gang med at skrive små ord.

Skoleåret starter også med at tallene introduceres. Når alle har øvet dem holder vi talfest.
Børn kan være usikre på hvad vi forventer af dem, det er helt naturligt.

0. årgang 2022
Der er forholdsvis få børn i skolens distrikt til skolestart i 2022. Der er dog en del øvrige børn som har
søgt om plads. Det tegner lige nu til, at vi kan oprette 2 klasser. Men det er Uddannelse, Børn og
Familieudvalget som tager stilling til, hvor mange klasser vi må oprette, og dermed om vi må optage
alle de elever, som har ønsket Tallerupskolen. Det er derfor vigtigt, at alle interesserede melder
deres barn ind senest den 23. januar 2022.
Elever der bor i Assens Kommune kan gå på Indskrivning.dk senest den 23/1 2022 og tilkendegive, at
de ønsker Tallerupskolen. Elever der bor uden for kommunen skal kontakte skolens kontor.
Udvalget behandler sagen i februar måned, hvorefter vi kan give endeligt svar til de elever der bor
uden for skolens distrikt. Elever der bor i distriktet er garanteret en plads på Tallerupskolen.

Har I spørgsmål til skolestarten er I altid velkomne til at kontakte os på tlf. 64746550 eller skrive på
tallerupskolen@assens.dk

Vi glæder os til samarbejdet med jer og jeres børn.

