
Kære forælder i indskolingen  

Dit barn skifter nu fra at være førskolebarn til at 
være barn i indskolingen. Med dette velkomstbrev 
fortæller vi lidt om den skole, I vil møde ved 
Skoleforeningen.   

Dit barn starter nu i den fleksible indgangsfase. 
Sådan kaldes den i skoleloven. Vi kalder den for 
indskolingen. Indskolingen kan strække sig over       
1-3 år. De fleste børn vil efter to år i indskolingen 
fortsætte på 3. klassetrin. Nogle vil gøre det efter 
tre år, og andre allerede efter et år. Har dit barn 
brug for tre år i indskolingen, så tæller det alligevel 
kun som to år i hele skoleforløbet. Skolen har fokus 
på dit barns trivsel og læring. Det vigtigste for os 
er, at dit barn oplever en tryg og dejlig skolestart 
med det bedste læringsudbytte. Alle børn har krav 
på et sammenhængende forløb i indskolingen. 

Næsten alle vores børn i indskolingen fortsætter 
fra undervisningen direkte i fritidstilbud. 
Tilbuddene kan se lidt forskellige ud alt efter om 
der er tilknyttet en SFO eller et Børne & 
Ungdomshus. Men for alle tilbud gælder, at det er 
guld værd for børnene at udvikle deres sociale 
relationer og deres danske sprog i mere uformelle 
sammenhæng.  

Skoleforeningen har besluttet, at vi støtter og 
styrker dit barns udvikling og læring bedst, idet vi 

hele tiden har fokus på dit barns næste 
udviklingsskridt. Sådan kender I det fra tiden i 
dagtilbuddet, og det fortsætter nu på skolen. Vi 
kigger på alt det dit barn kan og det næste, der skal 
ske for dit barn. Dermed er der mindre fokus på, 
hvordan det er gået til nu, men mere fokus på de 
næste udviklingsskridt. Børnene skal have en 
skolegang uden pres og karakterræs. Vi ønsker, at 
børnene er i samtaler med de voksne om deres 
læring. Dit barn får derfor ikke karakterer før det 
kommer på 8. klassetrin. På det tidspunkt siger 
skoleloven, at vi skal give karakterer. I Danmark 
giver man heller ikke karakterer før på 8. 
klassetrin. Du kan opleve, at det er nyt ift., hvordan 
du selv var elev, eller hvordan dine tyske venner og 
familie kender det.  Vi har lavet en lille film, der 
viser dette. Se den allerede nu: Video      

Din skole glæder sig til, at du som forælder er en 
del af fællesskabet, ligesom du er i dit dagtilbud. 
Så hold dig endelig ikke tilbage på skolen. 
Mindretallets skoler har brug for dit engagement. 
Skolen er til for dit barn og for dig. Om lørdagen 
får du fortsat Flensborg Avis med særsider om 
Skoleforeningen. Her kan du følge med i,                
hvad der rører sig i mindretallet.    
Din støtte og opbakning også ift. sprog og kultur er 
fortsat af stor betydning for dit barns trivsel og 
læring.  

Efter sommerferien vil al skriftlig og officiel 
kommunikation som udgangspunkt være på 
dansk. Se yderligere omkring sprog og læsning i 
sprogfolderen ”Indskolingen” med god viden og 
gode tips, som du også finder på hjemmesiden: 
Sprogfolderen 

Velkommen i skole og rigtig god 
sommerferie 

Fra skolerne i Sydslesvig og Skolekontoret 

 

Indskolingen 
– en sammenhængende fase 

Skole er undervisning og fritidstilbud 

Evalueringen – vi er skole uden 
karakterer op til 8. klasse 

Engagement i mindretallet 

Dit danske sprog  

http://www.skoleforeningen.org/media/5627726/video-om-dialogskemaer-i-dansk-skoleforening-for-sydslesvig.mp4
http://www.skoleforeningen.org/media/226419/Indskoling.pdf

