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Velkommen til Tilst Skole
Vi glæder os meget til at byde jer allesammen velkommen til Tilst Skole
efter sommerferien.
Skolestart er en stor og glædelige begivenhed, der er fyldt med forventningens glæde. Det er også
en stor omvæltning for både børn og forældre som giver en masse spørgsmål og overvejelser.
Vi har samlet en masse relevante informationer i denne mappe, som forhåbentlig kan give svar
på spørgsmål eller usikkerheder. Ellers er I altid meget velkommen til at kontakte os eller ringe til
skolens kontor.
På skolens hjemmeside ligger vi små videohilsner op som med fordel kan ses sammen med dit
kommende skolebarn, så lidt af stemningen på skolen kan opleves.
På hjemmesiden er det ligeledes muligt at finde yderligere information om skolen og hverdagen
som elev her.
Endnu en gang vil vi gerne understrege: Vi glæder os til, at jeres barn skal starte på Tilst Skole og
til at samarbejde med jer forældre.
Med de bedste ønsker om en god sommer.
Venlig hilsen

Lone Jørgensen
Skoleleder

Thomas Young Pedersen
Pædagogisk leder, SFO og indskolingen

2920 3885
logmaj@aarhus.dk

2920 3882
type@aarhus.dk

Du er altid velkommen til at ringe til
skolens kontor på 8940 9370 i
åbningstiden 08.00-15.00 (alle hverdage)
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Første skoledag
Den 9. august byder vi jer alle velkommen til Tilst Skole!
Første skoledag er en festdag - både for børn, forældre og lærere. Derfor starter vi dagen med at
hejse skolens flag sammen. Derefter går børnene ud i deres nye klasser. Dagen sluttes af med
fællessang i skolegården.
Ude i klasserne er børnene og lærerne samlet for første gang og får sagt pænt goddag til hinanden og lært de nye kammerater at kende. Mens klasserne er samlet, er der et særskilt program for
forældrene.
På første skoledag er der program for både børn og forældre hele formiddagen, og det er derfor
vigtigt at mindst én forælder deltager.
Børn der er tilmeldt SFO kan komme i SFO efter dagens program - og her deltager forælderne
ikke.
I velkomstbrevet finder du praktisk information om dit barns første skoledag. Her kan du
f.eks. finde dato, mødested og dagens program.

Skal dit barn gå i SFO?
Vi anbefalder, at dit barn starter i SFO’en
i uge 31, da det skaber en god og rolig
overgang til skolelivet.
Læs mere på side 11
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Elementer i en skoledag
Når klokken ringer ind kl. 8.00 begynder skoledagen. Det er vigtigt alle
børn er friske, veludhvilede og har fået morgenmad, så de klar til en ny
dag med læring og socialt sammenvær.
Bevægelse og kreativitet
I løbet af en skoledag veksler vi mellem mange forskellige arbejdsformer. Det er med til at sikre
den bedste læring for dit barn. Børn lærer gennem fysiske oplevelser – gerne med hænder og
krop. Derfor har vi særligt i de første år af skoletiden masser af bevægelsesaktiviteter i undervisningen.
Vi arbejder dagligt med børnenes kreativitet. Vi har fokus på musik allerede i 0. klasse og har
kreative værksteder, hvor vi udtrykker os i forskellige materialer. Vi bygger, tegner, limer, maler,
klipper, digter og meget mere.
Derudover kombinerer vi bevægelse og kreativitet når vi bruger teater og drama i undervisningen.
Gruppearbejde og selvstændig opgaveløsning
I undervisningen vil dit barn vil opleve at arbejde selvstændigt og sammen med klassekammerater. Vi veklser mellem de forskellige arbejdsformer, så alle efterhånden bliver bevidst om hvordan,
hvor og med hvem de lærer bedst - og hvad de skal øve sig mere i.
Frikvarter
I frikvarterne spises der madpakker. Bagefter kommer børnene ud at lege på legeplads, så de får
bevæget sig og får frisk luft. Indskolingen har egen legeplads.
Bibliotek
Vi besøger skolebiblioteket én gang om ugen. Her låner dit barn nogle bøger med hjem, som I gerne skal hjælpe med at få læst, kigget i og snakket om. Bøgerne afleveres på biblioteket ugen efter
- hjælp dit barn med at huske, at få biblioteksbøgerne med.
Idræt
Vi har idræt én gang om ugen, hvor der er fuld fokus på bevægelse og motorisk udvikling.
Fødselsdag
Vi fejre fødselsdag ved, at fødesldagsbarnet deler ud i klassen og får en fællesgave, som klassen
har lavet. Der afsættes en time i løbet dagen, hvor fødselaren bliver fejret.
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Skoletaske og garderobe
Der er række fysiske ting, som er med til at sikre dit barn en god skoledag. Som forældre til et barn i indskolingen skal du hjælpe dit barn med
at få de rigtige ting med, huske biblioteksbøgerne, spidse blyanterne osv.

I garderoben

Udetøj
Der skal være tøj efter vejret og årstiden - vi er ude i alt slags vejr.

Husk at skrive
navn i alt!

Skiftetøj
Dit barn kan få brug for rent tøj i løbet af dagen. Så ha’ altid ét sæt skiftetøj liggende i garderoben.
Hjemmesko
Vi tager altid skoene af inden vi går ind i klassen. Vi anbefaler, at dit barn har et par hjemmesko i
garderoben. Dette er især vigtigt i vinterhalvåret.

I skoletasken

Postmappen
Dit barn får udleveret en postmappe som bruges til sedler, beskeder, invitationer m.m.
Postmappen skal altid ligge i skoletasken. Husk at tømme postmappen jævnligt.
Penalhus
Penalhuset skal indeholde skriveblyanter (gerne tykke), farveblyanter, viskelæder, blyantspidser,
saks, lim og lineal.
Tjek ofte penalhuset og hjælp med at få spidset blyanter, således de er klar til skoledagen.
Skriv navn på – så finder de ”løse” redskaber nemmere vej tilbage til ejeren.
Biblioteksbøger
Husk at tage biblioteksbøgerne med den ugentlige dag vi tager på biblioteket.
Legetøj
Legetøj skal blive hjemme. På legetøjsdage må der medbringes legetøj. Der gives nærmer besked.
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Mad og drikke
Mad og drikke udgøre en vigtig grundforudsætning for læring, så det er
vigtigt, at alle børn får mad i løbet af dagen - det giver energi.
Madpakke
I løbet af skoledagen har dit barn brug for to eller tre madpakker - alt efter om dit barn skal i SFO.
Det er formiddagsmad til pausen kl. 10, frokost til pausen kl. 12 og eftermiddagsmad til at spise i
SFO’en.
Formiddagsmad: en ”gnavemadpakke” der kan indeholde brød, frugt og gnavegrønt.
Frokost: En almindelig madpakke der indholder et nærringsrigt måltid.
Eftermiddagsmad til SFO´en: En ekstra madpakke der kan inholde frugt, brød og en sund snack.
Undlad generelt at give dit barn sukkerholdigt mad i madpakken.
Kantinemad
På Tilst Skole har vi en god kantine, der laver sund og nærende mad. Kantinen serverer dagens
ret, som kan spises i frokostpausen kl. 12. Ugens menu kommer på AULA om mandagen.
Det er muligt at bestille og betale for maden via kantines hjemmeside.
Udover dagens ret har kantinen også forskellige boller, drikkevarer m.m.
OBS: HUSK madpakke den første periode da vi helst ser, at der ikke bestilles mad fra kantinen
der. Alt er stort og ukendt i starten, og der er langt til kantinen. Vi forventer, at dit barn selv kan
hente den bestilte mad fra kantinen. Der gives besked når vi åbner for kantinemad til 0.klasserne.
Drikkedunk
Alle skal medbringe drikkedunk med navn på.
Skolemælk
Der sælges skolemælk på Tilst Skole, og det kan bestilles via kantinens hjemmeside.
Vil du vide mere om skolemælk? Så kig i pjecen om skolemælk på skolens hjemmeside.

Bestil kantinemad og skolemælk på
tilstskole.aarhus.dk/vores-skole/mad-paa-skolen/
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Forældre til et skolebarn
Skolestart er en stor omvæltning for alle - også for forældrene. Det
kræver nye rutiner, nye fokuspunkter og nye fællesskaber
Din rolle
Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns
skolegang og læring. Du kan understøtte dit barns læring ved at hjælpe dit barn til at få skabt gode
rutiner omkring skoledagen. Her menes rutiner omkring morgenmad, pakning af skoletasken,
samtaler om skolelivet og lignede. Gør gerne så træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af
hverdagen.
Forældreengagement
Det er vigtigt at du som forælder er engageret i dit barns hverdag og skoleliv. Det skaber trivsel og
tryghed hos dit barn.
Klassens miljø og trivsel er ligeledes afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor
handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde
omkring klassen. Støt op om sociale angementer og bidrag på den måde du kan til forældresamarbejdet i klassen.
Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.
Aula
Kommunikationen mellem skole og hjem foregår primært via Aula, og vi anbefaler, at du kigger ind
på Aula hver eller hver anden dag. Du kan læse mere om Aula på aarhus.dk/aula eller på skolens
hjemmeside.
Med Aula kan du: følge med i, hvad der sker på skolen, kommunikerer med vores medarbejdere
og de andre forældre samt tilmelde dig arrangementer og møder.
Facebook
På Tilst Skole fortæller vi ’den gode historie’. På skolens facebookside kan du følge med i hverdagen på skolen og de mange spændende projekter der er gang i rundt omkring på skolen.
Som forælder til et skolebarn på Tilst Skole håber vi, at du også vil være med at fortælle den gode
historie om skolelivet på Tilst Skole.
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Forældresamarbejde
Vi ønsker at få et godt og positivt samarbejde med dig som forælder, da
du kender dit barn bedst. Derfor kan du hjælpe os med at forstå dit barn,
så vi kan støtte det bedst muligt i både skole og SFO.
På Tilst Skole bygger vi samarbejdet op omkring en række forventninger til hinanden, så vi har et
fælles udgangspunkt at bygge samarbejdet op omkring. En vigtig del af forældresamarbejdet er
at deltage i skole-hjemsamtaler, have løbende dialog med klasseteamet og huske, at du altid kan
ringe eller skrive, hvis der er noget du har brug for at tale om.
Du kan forvente af skolen
At vi gør hvad vi kan, for at du oplever forældresamarbejdet som meningsfuldt.
At medarbejdere og ledelse møder dig med åbenhed og et positivt sind, men også med et sæt af
tydelige forventninger og krav.
At vi holder professionelle og dokumenterende skole-hjemsamtaler, som har dit barns udviklingsperspektiv for øje.
At vi differentierer forældresamarbejdet efter behov. Det vil sige, at vi måske holder flere eller færre møder med dig end med forældre til de øvrige børn i dit barns klasse.
Hvad forventer skolen af dig som forælder?
Skolen forventer, at du udviser åbenhed og har en respektfuld dialog med de lærer og pædagoger,
som er sammen med dit barn i hverdagen. Det er nemlig med til at skabe den tillid, der er fundamentet for det gode samarbejde mellem skolen og dig – og dermed skabe en god hverdag for dit
barn.
Vi forventer, at du lytter åbent til vores erfaringer med dit barn i klasse- og læringssammenhæng.
De sociale sammenhænge er ofte meget anderledes i skole og SFO end derhjemme.
Skolebestyrelse og forældrerådet i SFO
Du har som forælder medbestemmelse i skolen og SFO. Skolebestyrelse og forældrerådet i SFO
er forældrenes repræsentanter når der skal træffes beslutninger. Repræsentanterne vælges ved
valg, som du kan læse mere om på hjemmesiden. Her kan du også læses om deres arbejde og
bestyrelsens værdier.
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Find rundt på skolen
Tilst skole er stor og der er mange gange man kan fare vildt på.
Alle skal nok få lært at finde rundt, men i starten får vi især lært ’indskolingshjørnet’ at kende. Både
SFO og klasselokalerne til 0.klasserne er placeret omkring den lille legeplads, som ligger ud mod
’den lille parkeringspladsen’ (indkørsel via Havkærvej).
Klasselokalerne til 0.klasserne er markeret som nr. 4 på kortet, som findes på næste side
Flagstangen
Den første dagen mødes vi alle ved flagstangen. Den er markeret som nr. 12 på kortet.
Faglokaler
Skolen har en række gode og veludstyret faglokaler såsom billedkunst, hjemkundskab, natur- og
teknik. Desuden har skole en lækker bålhytte, hvor det er muligt at lave mad over bål m.m.
Disse lokaler har lærerne mulighed for at inddrage i undervisningen og derved skabe større faglighed og variation.
Administrationen
Skolens kontor (nr. 3 på kortet) ligger tæt på hovedindgangen. Her sidder skolelederen, de pædagogiske ledere og skolens administrative personale. Skolens kontor har åbent alle hverdage kl.
8.00-15.00
Øvrige faciliteter
På skolens matrikel er der tandlæge, svømmehal, sportshal, gymnastiksal, bibliotek og egnsarkiv

Ta’ rundt på skolen i sommerferien
Fra uge 26 har vi sat et lille QR-løb op. Rundt på skolens område vil der være en række poster med QR-koder, hvor der bagved
gemmer sig små historier og lignede fra skolen. Vi håber, at I som
forældre vil udforske skolen sammen med jeres barn.
Det er udenfor, og I kan komme præcis når det passer jer.
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Kort over Tilst Skole
1. Hovedindgang

10.Bålhytten

2. Indgang

11.Multibanen

3. Kontor

12.Flagstangen

4. 0. klasserne

13.Den lille skolegård

5. Specialklasser

14.Hallen og svømmehal

6. Tandlæge

15.Kantine

7. SFO morgenåbning

16.Skolebibliotek

8. Den 7. Himmel (SFO)

17.Multirummet

9. Grønnegården

7
2

11

6

13

12
1

8

4

3

9
10

14
15

17

16
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SFO - Universet
SFO er en naturlig forlængelse af skoledagen, hvor der er fokus på sjove
og udviklende aktiviteter sammen med klassekammerater og pædagoger.
Fra skole direkte i SFO
SFO stater hver dag når skoledagen slutter. Klassepædagogen kommer ind i klassen, siger farvel
til de børn der skal hjem og krydser de børn der skal i SFO ind. Herefter spises der eftermiddagsmad i ca. 20 minutter. Efter eftermiddagsmad starter dagens aktiviteter.
Aktiviteter i SFO
Der er der forskellige aktiviteter på programmet hver dag
Eksempler på aktiviteter: madlavning og bagning, bål, træværksted, kreativt værksted, film, brætspilsdage, forskellige lege på legepladsen. Der kan være meget andet på programmet.
Nogle dage laver vi aktiviteter i hallen, gymnastiksalen eller på den 7. himmel. Ligeledes tager vi
på ture ud af huset.
I 1.klasse tilbyder vi svømning.
Husk at medbringe
Vi er ude hver dag, så husk tøj efter vejret samt skiftetøj. Desuden skal der medbringes madpakke
til eftermiddagsmad (se evt. side 6).
Vi sender børnene hjem til aftalt tid
I SFO’en sender vi børn hjem efter aftale. Tidspunktet for at dit barn skal sendes hjem bedes du
skrive i Tabulex senest kl. 12. Undtagelsesvis kan du ringe til os. Telefonen til hjemsendelse af
børnene er åben når aktiviteterne går i gang (ca. 20 minutter efter åbning af SFO). En pædagog
har hver dag det primære overblik over samt ansvar for, at børnene bliver sendt hjem til tiden.
Morgenpasning i ’Den 7. Himmel
Har I brug for pasning om morgen, er SFO’en åben for morgenpasning hver morgen fra kl. 6.30
og frem til skoledagen starter. Det foregår i bygningen ’Den 7. Himmel’. Det er muligt at få serveret
lidt morgenmad, som primært er ske-mad såsom havregryn og cornflakes.
Om morgen har gruppen af pædagogisk personale fokus på at skabe en hyggelig start på dagen.
Åbningstider
SFO en er åben hver dag fra kl. 6.30-8.00 og igen fra skoledagen slutter til kl. 17.00 (fredag 16.30)
SFO’en har åben i alle ferier fra kl. 6.30-17.00 (fredag 16.30). I ferierne skal dit barn tilmeldes til
SFO i Tabulex.
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Den første tid i SFO

At starte i skole og SFO er en stor omvæltning, som kræver en rolig
overgang. Derfor er den første tid i SFO lidt anderledes.
Kom i SFO frem til skolestart
Dit barn er tilmeldt SFO fra 1. august. Vi vil gerne opfordre til, i det omfang ferie og andre faktorer
tillader det, at dit barn kommer i SFO’en inden skolestart. Det giver erfaringsmæssigt en roligere
skolestart, hvis barnet kender SFO’en forinden, da alting så ikke er helt nyt den første dag.
Dagen i SFO frem til første skoledag
Mandag den 2. august åbner SFO for 0-klasserne kl. 11. I resten af perioden frem til første skoledag er SFO’en åben fra kl. 6.30 -17.00 (fredag 16.30).
Mød formanden for SFO’ens
I løbet af dagen vil der være aktiviteter både ude og inde.
forældreråd mandag den 2.
Fra kl. 9 møder alle klassepædagogerne ind.
august. Han står klar med
Fra ca. kl. 10 til kl. 12 har vi fællessamling og
madpakke spisning for de fremmødte elever
forælderkaffe ved SFO’en kl.
til de kommende 0.klasser. Vi spiser madpakker
11-14. Få besvaret alle dine
igen kl. 14, så husk at medbringe tre madpakker
spørgsmål og hør mere om
hver dag.
Tilst SFO
Dagen i SFO den første tid efter skolestart
I starten af skoleåret vil bruge vi ét klasselokale som base for hele 0.-årgang. Her vil der altid være
kendte voksne til stede samt mulighed for at opholde sig og deltage i aktiviteter. Dette er for at
skærme børnene.
Efter aftale med en voksen vil der være mulighed for at deltage i SFO’ens øvrige aktiviteter. Børnene får derved mulighed for at vænne sig til at gå i SFO i deres eget tempo.
Pædagogerne på årgangen vurderer hvornår og på hvilken måde børnene integreres mere i resten af SFO’en. Pædagogerne kommer i klassen alle dage, og vil sammen med børnehaveklasselederen sørge for en overskuelig overgang fra skole til SFO.
Den pædagogiske tilgang i SFO’en
Vi er glade for, at I har valgt at indmelde jeres barn i SFO, og vi er sikre på, at vi kan give jer og
jeres børn et fritidstilbud der supplerer skolen på bedste vis. Vi arbejder særligt med understøttelse af børnenes sociale trivsel og udvikling samt styrkelse af fællesskaber i og på tværs af klasserne. Det gør vi ved at byde på spændende og udviklende aktiviteter og oplevelser der understøtter
børnenes udvikling og sociale relationer.
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