ER MIT BARN
SKOLEPARAT?
- En guide fra Egtved skole, Børnehaven
Tusindfryd og Børnehuset Onkel & Tante
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At være skoleparat betyder, at barnet
forventes at kunne klare de krav den nye
skolehverdag kræver.

Sociale forudsætninger:
● barnet bør kunne bede om hjælp, når det har brug for det.
● barnet bør kunne sætte egne behov på pause.
● barnet bør kunne lytte og forstå.

Sproglige forudsætninger:
● barnet skal kunne forstå en kollektiv besked, som kan indeholde op til 2-3 beskeder
samtidig.
● barnet skal øve sig i, at turde stille sig op foran en gruppe og tale.
● barnet bør kunne lytte og være opmærksom når andre taler.

Motoriske forudsætninger:
● barnet bør kunne tage alt sit tøj af og på uden hjælp.
● barnet bør kunne gå på toilet, tørre sig og vaske hænder uden hjælp.
● barnet bør kunne holde rigtigt på en blyant og bruge en saks.

Personlige forudsætninger:
● barnet bør være nysgerrig og have gå-på-mod.
● barnet bør kunne koncentrere sig i minimum 15 minutter af gangen.
● barnet skal kunne udføre en “skal-opgave” uden konflikter.

TJEK AF- LISTEN:
Herunder kan du lave din egen lille test der kan give dig en fornemmelse af, om dit barn er ved at
være skoleparat.

Mit barn er skoleparat:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

mit barn kan let koncentrere sig om at lytte til oplæsning, tegne og kigge i bøger.
mit barn kan forstå en besked, selvom den angår ting som ikke sker lige nu.
mit barn er følelsesmæssig robust.
mit barn kan selv klare små konflikter med kammerater uden at bede om hjælp.
mit barn behøver ikke at have opmærksomhed hele tiden, når flere er samlet.
mit barn kan vente og lytte på andre taler.

Mit barn er måske skoleparat:

❏ mit barn er let afledelig og har for meget “krudt” til at lytte til oplæsning, tegne, klippe eller
kigge i bøger.
❏ mit barn skal have korte, konkrete beskeder, som er bundet til situationen her og nu.
❏ mit barn har et vældigt temperament og mange konflikter med andre børn og voksne.
❏ mit barn vil helst være i centrum.
❏ mit barn kan sjældent vente og lytte, når andre taler.
❏ mit barn kan være utryg sammen med mange børn og forskellige voksne.
❏ mit barn er et glad legebarn, som stadig får masser af udfordringer i børnehaven.
❏ mit barn har svært ved at sige farvel om morgenen.

Skal jeg melde mit barn ind i skolen nu - eller vente til senere?
Hvis du er tvivl, vil det oftest være en fordel at vente. Man kan komme for tidligt i skole - men
sjældent for sent!
At lade barnet lege færdigt i børnehaven, og få støtte til at styrke dets kompetencer, kan være med
til at give dit barn en god skolestart og spare barnet for oplevelsen af nederlag.
Hvis der er mange krydser under “mit barn er måske skoleparat”, og du stadig er i tvivl, tilbyder
børnehaverne eller skolens børnehaveklasseledere en samtale, hvor du måske kan blive klogere på,
hvordan livet i børnehaveklassen er, og hvordan det adskiller sig fra livet i børnehaven.

TRÆN MED DIT BARN HJEMME
Hvis der er et godt stykke tid til dit barn eventuelt skal starte i skole, kan du også med fordel træne
nogle af de ovenstående forudsætninger hjemme i hverdagen.

De sociale forudsætninger kan trænes ved:
● at lære børnene, at et nej er et nej!
● at lære børnene, ikke at afbryde og vente på tur til at tale.
● at lære børnene, at sætte ord på deres følelser.

De sproglige forudsætninger kan trænes ved:
● at læse højt for barnet og tale med barnet om handlingen.
● at lade barnet fortælle om oplevelser.
● at læse rim og remser højt for barnet.

De motoriske forudsætninger kan trænes ved:
● at øve barnet i at kunne klippe f.eks. billeder ud af et ugeblad.
● at opfordre barnet til at lave små breve, indkøbslister osv.

De personlige forudsætninger kan trænes ved:
● at give barnet opgaver i hjemmet, f.eks. dække bord, gå ud med skraldet, rydde op efter sig.
● at huske barnet på at være høflig, f.eks. sige “goddag”, “farvel” og “undskyld”.
Er du interesseret i yderligere inspiration til at arbejdet med at støtte dit barn i at blive skoleparat,
har Hedensted kommune en fin hjemmeside med endnu flere gode og konkrete råd.
http://klartillaering.dk/de-7-kompetencer

