


Førskole på Friskolen Bylderup Bov  
 
Med førskolen ønsker vi 
 
• at give børnene en rolig indføring i skolens hverdag. 
• en skolestart for børnene, hvor tryghed og sociale relationer er i fokus. 
• at børnene møder de rammer, vi som skole sætter, for en god hverdag. 
 
Det betyder, at vi i førskolen arbejder med 
 
• samvær og leg 
• børnenes opmærksomhed, koncentration og robusthed 
• forskellige faglige skoleaktiviteter  

 

De første voksne, barnet møder, er Anita, som er børnehaveklasselærer, og Karina, som er 
SFOvoksen. 
 
De er sammen med børnene fra kl.8.10-11.40. Derefter er der SFO sammen med Karina 
og Henriette. 
 
De voksne vil stille og roligt hjælpe børnene ind i skolens hverdag, så børnene lærer, 
hvor og hvornår der er klassetid, frikvarter, spisning, osv. 
 
Første skoledag bliver børnene modtaget af deres skoleven, som er én eller flere elever 
fra 4.klasse. 



Samarbejdet med forældre før skolestart: 
 
Vi tilbyder 
 
• informationsmøde for forældre mandag den 20. januar 2020 kl.17-18 
• at forældre kigger forbi på skolen i og udenfor undervisningstid til en uforpligtende snak 
• at forældre og barn kommer på besøg i skole og SFO 
• at forældre og barn møder de andre forældre og børn inden skolestart - ”goddag”dag 
• at forældre får en individuel samtale med børnehaveklasselærer og skoleleder  

Samarbejdet med børnehave før skolestart: 
 
Vi tilbyder 
 
• at børnehaven inviteres til arrangementer i løbet af året 
• at børnehaveklasselæreren kommer på besøg i børnehaven 
• at børnehaven kommer på besøg hos os med en gruppe af børn 
• at børnehave og skole har overleveringssamtaler 



Førskole er også et tilbud for dig, der er i tvivl om, hvilken skole, der er bedst for dit barn. 
 
Lad førskolen være en prøveperiode, inden du tager den endelige beslutning om skolestart. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
 
Pris pr. måned for førskole: 1000 kr. 
Juli måned er betalingsfri. 
 
Skolepenge er pt.: (betales ikke for førskole) 
1 barn    1315 kr. 
2 børn   1975 kr. 
3 børn eller flere  2210 kr. 

Helle Bonde-Petersen, skoleleder 
 
Friskolen Bylderup Bov 
Burkal Skolevej 48b 
6372 Bylderup Bov 
 
Tlf. 7476 2828  
Mail: post@bylderup-friskole.dk 


