Princip om skolestart
Det er skolens/skolebestyrelsens ønske, at der ved indskrivning af elever på Parkskolen
tages pædagogiske hensyn til de eksisterende klasser og nye elevers behov og ønsker.
Alle nye elever og forældre på Parkskolen introduceres til trivselsværktøjet ”De seks
vigtige brikker”, der systematiserer den fælles trivselsindsats på Parkskolen.
Skolestart fordeler sig i tre grupper
• Skolestart i førskolen og børnehaveklassen
• Skolestart på 7. årgang
• Skolestart for enkelte elever

Skolestart i førskolen og børnehaveklassen
December og januar:
o Elektronisk skoleindskrivning til skole og SFO
o Nytårskur med åbent hus for kommende børnehaveklasseelever og deres
forældre
Februar:
o Informationsmøde i SFO forud før opstart af førskolegruppen
Marts:
o Skolestart for førskolebørnene første hverdag i marts med forældrekaffe, fælles
velkomst og morgenhygge for børn og forældre klokken 8.30 – 9.30
Juni:
o Overleveringsmøder mellem førskoleteamet og børnehaveklasseledere
o Klassedannelse (se princip om klassedannelse)
August:
o Første skoledag med forældredeltagelse
o Forældreorientering om skolestart med skoleleder og SFO-leder første skoledag

Skolestart på 7. årgang
Januar:
o Fælles aktivitetsdag for eleverne på 6. årgang på Parkskolens distriktsskoler
Februar:
o Informationsmøde og åbent hus for elever og forældre på 6. årgang i Struer
Kommune (Information om almene 7. klasser og I-linjen)
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Marts:
o Tilmelding til 7. årgang
o Valg af valgfag
Maj:
o Klassedannelse (se princip om klassedannelse)
Juni:
o En skoledag med den nye klasse og de nye lærere på Parkskolen
o Forældremøde
August:
o Skolestart med ”ryste-sammen aktiviteter”
o Forældremøde

Skolestart for enkelte elever
Enhver skoleindskrivning bygger på et møde mellem skoleledelsen og familien.
Det der muligt for børn og forældre at afgive ønske til klasse på årgangen. Den
endelige klasseindplacering besluttes af skolens lærere og ledelse under hensyntagen
til skolens øvrige elever og klasser.

Vedtaget den 15. april 2021
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