
Program for informationsmøde 11. 
oktober 2022

 Velkommen og præsentation af personale og kantine

 Dagligdagen i 0. klasse

 Dagligdagen i SFO

 Præsentation af Tilst skole

 Gensidige forventninger til hinanden

 Overgang fra dagtilbud til skole og klassedannelse

 Digital indskrivning og procedure

 På besøg i de tre 0. klasser og SFO



Faglig udvikling



Faglig udvikling



Alsidig, personlig udvikling



Alsidig, personlig udvikling



Den fritidspædagogiske vision

 Styrkede SFO-forældreråd

 Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse

 Forløb ved center for ADHD

 SLF-forløb

Deltagelsesmuligheder for alle børn



Skolens vision

 Visionen: Tilst skole skal være det naturlige og attraktive skolevalg for alle byens børn. 
Vi vil være rammen om et børne- og ungdomsliv i Tilst, der hviler på et fundament, 
hvor rettigheder, ansvar og reel medbestemmelse går hånd i hånd, og hvor 
lokalområdets børn dannes til demokratiske og aktive medborgere. 

 Samarbejdet bygger på meningsfulde overgange i børn og unges liv og hverdag gennem 
fælles værdier og børnesyn. Den enkeltes trivsel, læring, udvikling og dannelse sikres i 
et stærkt fællesskab mellem dagtilbud, skole, UngiAarhus, forældre, foreninger og 
lokalområdet. Det tværfaglige og lokale samarbejde tager afsæt i fælles og klare mål, 
så børnene kan blive så dygtige og livsduelige som muligt. 

 Tilst skole og UngiAarhus står på en fælles stærk demokratiforståelse, hvor attraktive 
lærings- og fritidsmiljøer danner rammen om trivsel, kreativitet, faglighed og dannelse. 
Et godt sted at være - et godt sted at lære.



Tilst skole

 Distrikts skolen i Tilst by

 Nærmiljø

 Sammenhæng fra 0. til 18. år

 Gode overgange fra børnehave til skole

 Høj faglighed

 Trivsel og forbyggende akt

 Gode fysiske rammer

 Trivselsmålinger – konferencer

 Faglige test - konferencer



Tilst skoles indsatsområder

 Gode overgange – sammenhæng i børnenes liv

 Helhedsplan

 Klasserumsledelse

 To-voksenordning

 Sprog og tone – forbyggende og indgribende

 Kommunikation

 Arbejde for en skole sammen med jer, der vægter 
trivsel – faglighed – kreativitet



Digital indskrivning
 Den digitale skoleindskrivning skal bruges til:

1. Indskrivning til distriktsskolen (Tilst Skole)

2. Indskrivning til en anden kommunal skole end distriktsskolen

3. Indskrivning til privat skole

4. Skolegangsudsættelse. Dette forudsætter dog Tilst Skole accept

5. I slutningen af den digitale indskrivning vil man blive spurgt til, om SFO

6. Forældre til et tosproget barn vil blive inviteret til sprogtest

7. Skolen afholder skoledage i efteråret og i foråret

8. Al korrespondance fra skolen vil fremadrettet modtages i forældrenes e-boks
indtil I er oprettet i AULA



Skole-hjemsamarbejdet

 I kan forvente af os:
 At vi inviterer jer indenfor på vores 

skole

 At vi tager fat i jer, hvis noget 
bekymrer os

 Vores forventninger til jer:
 At I bakker op om skolen

 At I deltager i sociale arrangementer 
på skolen

 At I hjælper jeres børn ind i 
fællesskabet på skolen, i klassen, i SFO

 At I læser og forholder jer til skriftlig 
information fra os

 At I deltager i skole-hjemsamarbejdet 
og forældremøderne



Hjælp til selvhjælp

 Skrive sit navn med en blyant

 Tage (over)tøj af og på

 Tage sko på (binde snørebånd)

 Pakke tasken (også idrætstasken)

 Åbne madkassen og det, der er deri



Forventninger til hinanden 
Samskabelse

Skole Forældre

Sætte tid af til samarbejde på forældremøder 
– skolehjemsamtaler
Arbejde for ligeværdighed i samarbejdet

VÆRE POSITIVE ROLLEMODELLER

Være åbne, rummelige og anerkendende Vise interesse for jeres børns skolegang og 
være deltagende og støtte op om skolens 
arbejde.

Arbejde med værdier og ”den gode klasse” Undgå at tale dårligt om de andre børn og 
skole og reagerer på dårligt sprog

Formidle vigtig viden og inddrage jer Have tillid til at jeres børn kan selv og skolen 
sammen med jeres børn kan.

VÆRE POSITIVE ROLLEMODELLER Stå sammen om at alle børn skal være en del 
af fællesskabet.



Velkommen til Tilst Skole og på gensyn


