Kære børn og forældre
Velkommen til førskolen på Holmegaardskolen afdeling Fensmark. Vi glæder os til at lave 3
måneders førskole med jer. Der vil, på grund af Corona, nok være ting vi bliver nødt til at gøre
anderledes, end vi ellers ville have gjort. I dette brev vil vi beskrive så meget som muligt, og har I
stadig spørgsmål efterfølgende, er I selvfølgelig velkomne til at henvende jer til os.

Struktur på dagen
Førskolen i Fensmark foregår på adressen Trollesgave 4 og 5. Der vil være morgen-SFO kl. 6.308.10. Selve førskolen starter kl. 8.10 og slutter mandag, onsdag og fredag kl. 13.25 mens den
slutter kl. 14.10 tirsdag og torsdag. Således følger førskolen skolens ringetider. Kl. 13.35/14.10
starter SFO’en som har åbent til kl. 17.00 alle dage undtagen fredag hvor vi går på weekend kl.
16.00. Det er vigtigt, at børnene både siger goddag og farvel til en voksen.

Morgen-SFO
Der er åbent for pasning fra kl. 6.30 i de samme lokaler, som der er førskole i. Vi serverer pt. ikke
morgenmad grundet corona, men børnene er velkomne til selv at have noget med. Det vil være
kendt personale fra førskolen, som har morgen-SFO’en.

Førskole
Børnene vil i førskolen være delt i 2 grupper. Børnehaverne har delt børnene i disse grupper som
også ligger til grund for klassedannelsen. Det fortæller vi om længere nede i dette brev. Der vil
være tilknyttet 2 faste voksne til hver gruppe.

SFO
Når førskolen slutter, vil der være SFO. SFO’en ligger ved siden af det hus, hvor der er førskole.
Børnene skal gå i SFO med de børn, som går i 0. klasse. Der vil både være kendte voksne og voksne
fra 0. klasse om eftermiddagen.

Dagens gang i førskolen
Der er ikke mødepligt i førskolen. Alligevel anbefaler vi kraftigt, at børnene er her 8.10, da det især
er om formiddagen, der arbejdes med det sociale og det faglige. Børnene arbejder med forskellige
aktiviteter indtil 9.40, hvor det er frikvarter. Det er en god idé at have med ekstra mad i
madpakken, som børnene kan spise her, så der bliver fyldt lidt brændstof på tanken til resten af
formiddagen. Frikvarteret slutter kl. 10.20. Herefter er der igen aktiviteter indtil kl. 11.50, hvor det
er tid til madpakken. Herefter er der igen frikvarter indtil 12.40. Resten af førskoledagen vil

primært bestå af sociale aktiviteter, hvor børnene har mulighed for at lege og lære hinanden at
kende.
Hvis jeres børn visiteres til et specialtilbud, vil I høre mere om førskole for jeres barn på
opstartssamtalerne.

Den første dag
Vi glæder os til at tage imod jer tirsdag d. 6. april. Vi håber meget, at I forældre kan deltage i et
eller andet omfang alt efter hvad restriktionerne siger. Nærmere information om den første dag
følger.

Klassedannelse
Som tidligere beskrevet ligger børnehavernes vurdering til grund for de to gruppers
sammensætning. Undervejs i førskoleforløbet vil vi justere grupperne, hvis vi observerer noget
som giver anledning til dette. Vi vil i hvert enkelt tilfælde inddrage forældrene i beslutningen. I
starten af juni forventer vi, at grupperne er klar, og klasserne derved er dannede.

Kommunikation
I førskolen kommunikerer vi gennem AULA. Det er her I vil modtage forskellig information og har
mulighed for at skrive til de voksne på jeres barns stue.

Praktisk
Når jeres barn starter, skal de have en praktisk taske og penalhus med. Det er vigtigt at der i
penalhuset er spidsede blyanter, viskelæder, saks, blyantspidser mm. Jeres barn skal også have en
drikkedunk med, som de kan drikke af i løbet af dagen.
Det er vigtigt, at jeres børn har skiftetøj med, så de kan klare forskellige slags vejr.
For at hjælpe jeres børn bedst muligt, er det vigtig der er navn på/i alt: penalhus, alt tøj og støvler,
vanddunk, madkasse, skoletaske mm.
Én gang om ugen vil der være legetøjsdag i førskolen, hvor børnene må have bamser, legetøj og
lignende med. Det vil blive meldt ud i førskolens nyhedsbreve hvilke dage det bliver. Resten af
ugens dage skal disse ting blive hjemme.

Yderligere information

Da vi ikke kan invitere jer til at komme og møde os fysisk, vil vi lave lidt andet information løbende,
hvor I vil blive præsenteret for personalet og stedet.
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer til afdelingsleder Nicolaj Schjøtz telefonisk
på 5588 8634 eller på mail nisha@naestved.dk.

Vi glæder os til at møde jer.

På vegne af førskolen

Nicolaj Schjøtz
Afdelingsleder

