
 

 

Kære forælder  

Dit barns skolestart begynder så småt at nærme sig. Selvom der stadig er god tid til den 1. maj 
2023, har I måske allerede talt om det hjemme. I børnehaven er der sikkert også fokus på, at dit 
barn er et af de ældste børn, som snart er på vej i skole. Det er en spændende tid, og vi glæder os 
til at møde alle de nye skolebørn. 

I Herlev Kommune arbejder skoler og dagtilbud sammen om ,at sende alle børn godt og trygt af-
sted fra hverdagen i børnehaven til det nye skoleliv. Du har også mulighed for at besøge skolen, 
så du kan få et lille kig ind i hverdagen og få kendskab til den første tid i skolen. Du er velkom-
men til at tage dit barn med. 

Se hvornår der er åbent hus på dit barns distriktsskole i det vedlagte brev. 

Sådan hjælper du dit barn til en god skolestart 
Du kan være med til at forberede dit barn til skolestart ved at tale sammen om at starte i skole. I 
kan eksempelvis tale om, hvilke tanker dit barn har om at starte i skole. 

Derudover kan du støtte dit barn i at blive mere selvstændig. Det kan du gøre ved at lade dit barn 
gøre flere ting selv: Du kan eksempelvis lade dit barn tage tøj og sko på selv, gå på toilettet selv, 
hjælpe dit barn med selv at finde det legetøj, der er blevet væk eller inddrage barnet i opgaver 
og pligter i hjemmet som eksempelvis madlavning. 

Du kan også hjælpe dit barn med at blive klar til det nye fællesskab på skolen ved at give dit barn 
mulighed for at lege med flere forskellige venner. Støt gerne op om, at dit barn leger med flere 
forskellige børn. 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du i tiden frem mod dit barns skolestart har spørgsmål, kan du altid henvende sig til medar-
bejderne eller lederen i dit barns dagtilbud. 

Du kan møde os til åbent hus på skolerne og stille konkrete spørgsmål til den første tid i skole. Du 
er velkommen til at tage dit barn med. Se datoerne for åbent hus i det vedlagte brev. 

Venlig hilsen fra 

Herlev Byskole, Kildegårdskolen, Lindehøjskolen  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Invitation til åbent hus på Herlevs skoler  
  
Vi vil gerne byde forældre til kommende skolebørn velkommen til åbent hus. 
  
Her får du mulighed for at høre om skolestarten den 1. maj og møde pædagoger, 
børnehaveklasseledere og ledere på skolen, som vil være omkring dit barn, når det starter i 
skole. Du får også mulighed for at se de omgivelser, som dit barn kommer til at være i den 
første tid i SFO. 
 
Du kan høre om opstartsperioden i skole og stille spørgsmål om overgangen fra børnehave til 
skole. Du er velkommen til at tage dit barn med. 
 

Vi holder åbent hus på skolerne 

Herlev Byskole afdeling Eng den 7. november kl. 17.15-18.45 på Engskolevej 1 

Herlev Byskole afdeling Elverhøj den 7. november kl. 17.15-18.45 på Ederlandsvej 23 

 

Lindehøjskolen den 9. november kl. 17.15-18.45 på Borgerdiget 105 

 

Kildegårdskolen afdeling Vest den 10. november kl. 17.00-18.30 på Dildhaven 40  

Kildegårdskolen afdeling Øst den 10. november kl. 17.30-19.00 på Krogestykket 35 

 

Vi håber at se dig på dit barns distriktsskole. Du er også velkommen til at besøge alle skoler. 

 

Venlig hilsen 

Herlev Byskole, Kildegårdskolen, Lindehøjskolen  
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