Velkommen
til
Frispirerne
Kolding Friskole
2022

- værd at vide om førskole på Kolding Friskole

VELKOMMEN!
At begynde i skole er et af de store skift i dit barns liv. Fra at være en af de største i
børnehaven, og til at være en af de mindste i skole og fritidsordning. Samtidig skal
barnet sige farvel til de vante rammer, de kendte voksne og ikke mindst til sine venner
og legekammerater i børnehaven. Dit barn skal nu til at forholde sig til nye kammerater,
nye voksne, skolens elever og nye og større rammer end tidligere kendt.
Derfor vil vi på Kolding Friskole med Frispirerne, forsøge at skabe en glidende overgang
fra daginstitution til livet i skole og fritidsordning, samt at skabe et trygt og solidt
fundament for et langt læringsliv.

VORES MÅL MED FRISPIRERNE:
Vi lægger vægt på, at barnet inden skolestart:
• Lærer personale og andre børn at kende.
• Opnår et godt socialt fællesskab i gruppen.
• Får kendskab til skolens fysiske rammer.
• Indgår i en hverdag, hvor de voksne omkring dem får et godt kendskab til den
enkelte.
• Får kendskab til skolens rytme rutiner og dagligdag.
• Bliver introduceret til dagligdagen i fritidsordningen (Skovkanten).
Der arbejdes bl.a. med:
• At lytte, når andre taler.
• At modtage og tilegne sig forståelse af kollektive beskeder.
• At gå i dialog med både voksne og børn.
• At vente på, det bliver ens tur.
• At lære at aflæse andres signaler.
• At turde afprøve noget nyt.
• At blive selvhjulpen.
• At tro på sig selv.

I FØRSKOLEPERIODEN TILBYDER VI DERFOR:
•
•
•
•
•
•
•

Kreative aktiviteter.
Udendørs aktiviteter.
Fortælling.
Ture ud af huset.
Social læring gennem leg og aktiviteter i hverdagen.
Motorik og rytmik.
Leg med bogstaver og tal.

DAGENS RYTME:
Der er morgenopsyn i Frispire-basen (”Hestestalden”) fra kl. 07.30. Senest kl. 09.00 skal
alle børnene være mødt frem og tidligst hentes igen kl. 12.00.
Efter middagsfrikvarteret er der åbent i Skovkanten, som er vores fritidsordning. Kira er
med nogle timer om eftermiddagen.
Omkring kl. 13.30 samles vi og børnene tilbydes lidt eftermiddagsmad samt frugt.
Skovkanten lukker kl. 16.30.
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MEDARBEJDERE I FØRSKOLEGRUPPEN
De primære voksne hos Frispirerne er børnehaveklasseleder Kira Søndergaard,
pædagogisk personale Astrid Andersen, Mette Naver og skoleleder Jane Lagoni.
Frispirernes øvrige voksne er Skovkantens personale.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Alle børn skal medbringe:
Taske med penalhus.
Madpakke og drikkedunk.
Skiftetøj og tøj der passer til vejret (Husk navn på alt!).

FØDSELSDAGE
Barnets fødselsdag fejrer vi i spire-gruppen, hvor vi synger fødselsdagssang m.m. Her er
der også mulighed for at dele noget ud, men det skal holdes i små mængder.

SYGDOM OG FRAVÆR
Sygdom og andet fravær fra førskolegruppen, bedes meldt til kontoret senest kl. 08.00.
på tlf. 75535822- gerne via sms.

FORÆLDREKONTAKT
Al kontakt imellem hjemmet og skolen forgår via beskedsystemet i Viggo. Hvis der skulle
opstå situationer, der kræver hurtig kontakt, skal I ringe til skolens kontor på tlf.
75535822. Flere informationer og herunder login til VIGGO følger ved førskolestart.
Yderligere information om skolen og fritidsordningen findes i folderne ”Værd at vide om
Kolding Friskole” samt ”Skovkantens brochure”.
Har I tvivlsspørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os på skolen, på Viggo eller på et
af nedenstående telefonnumre.
Vi glæder os meget til at lære jer og jeres barn at kende og ser frem til et godt og
konstruktivt samarbejde med både børn og forældre.

Med venlig hilsen
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Pædagogisk personale
Astrid Andersen: 61651119
Mette Naver:61703165
Børnehaveklasseleder
Kira Søndergaard: 26710955
Skoleleder
Jane Riis Lagoni, 61854634
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