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Kære forældre
I Distrikt Als Nord, på Nørreskov-Skolen, Nordals Skolen og i børne-
haverne har vi fokus på dit barns trivsel og læring. Til daglig arbej-
der vi med at styrke børnenes faglige, personlige og sociale udvikling. 
Samtidig er vi optaget af at styrke børnenes evne at være en del af 
forskellige fællesskaber.

Vi tror på, at når børn bliver mødt lige præcis der, hvor de er i deres 
udvikling, får de lyst til og mod på at lade sig udfordre og lære mere. 
Derfor har vi indført rullende skolestart og aldersintegreret undervis-
ning i indskolingen (0.-2. klasse). Vi tror på, at vi på denne måde i 
endnu højere grad kan tilgodese, at dit barn hele tiden udvikler sig, 
men i sit eget tempo. 

Rullende skolestart – hvordan og hvorfor?
I Distrikt Als Nord kan dit barn starte i skole tre tidspunkter om året: 
1. marts, 1. august og 1. november. Startdatoen aftaler vi i en tæt 
 dialog mellem dig som forælder, børnehaven og skolen. Som ud-
gangspunkt starter dit barn i skole så tæt på sin seks års fødsels-
dag som muligt. Hvis vi i dialogen kommer frem til, at det er mere 
 hensigtsmæssigt for dit barn at starte tidligere eller senere, kan 
 skolestarten flyttes til en af de andre datoer inden for 12 måneder. 
Dette kaldes for rullende skolestart.

I de kommunale børnehaver i Distrikt Als Nord ”ruller” børnene på 
samme måde ind i børnehavens skolegruppe. Skolegruppen er et 
fleksibelt hold for børnehavens ældste børn. Dit barn kommer i skole-
gruppen ca. et år inden skolestart – det vil sige omkring det tidspunkt, 
hvor dit barn fylder fem år. Ligesom i skolen vil skolegrupperne optage 
nye børn tre gange om året: 1. marts, 1. august og 1. november. 
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I skolegrupperne arbejdes der med en række emner, som børnene 
skal igennem inden skolestart. Emnerne følger et årshjul. Da børne-
ne i udgangspunktet er i skolegruppen i et år, når det enkelte barn at 
være med til alle emner, inden det starter i skole. 

Den rullende skolestart skaber en fleksibel overgang mellem børne-
have og skole. Den giver ro, rum og plads til, at dit barn kan være lige 
præcis der, hvor det udviklingsmæssigt er. 

Børnehaven
Alder: fra 2 år 9 mdr.

Optag  
november

Optag 
august

Optag 
marts

Skolen
Alder: fra 5 år 3 mdr. – 6+ år
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Aldersintegreret undervisning  
– hvordan og hvorfor?
Ved skolestart starter dit barn på et stamhold. Her har dit barn en 
stor del af sine timer og undervises i natur og teknologi, kristendom, 
 musik, billedkunst og idræt sammen med resten af eleverne på stam-
holdet. Resten af timerne underviser vi dit barn på forskellige faghold 
i dansk, matematik, engelsk og tysk. Både stamhold og faghold er 
 aldersintegrerede. Det betyder, at holdene er sammensat på tværs af 
klassetrinene 0.-2. klasse.

Stamhold
Stamholdet er dit barns trygge og faste tilhørssted. Her er  tryghed, 
genkendelighed og fællesskab i fokus. Stamholdet har tilknyttet to 
 primære voksne, som er klasselærere for eleverne i 0.-2. klasse. De 
primære voksne har særligt fokus på de nye børn i perioderne om-
kring skolestart. De primære voksne fungerer samtidig som kontakt-
personer til dig som forælder. Sammen med de øvrige lærere og 
pæda goger i indskolingen står de også for undervisningen på fag-
holdene, som de planlægger og evaluerer sammen.

Stamhold A Stamhold B Stamhold C 
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Det er på stamholdet, de fleste sociale aktiviteter foregår som fx 
 fødselsdagsfejring og markering af andre sociale begivenheder. Når dit 
barn har fødselsdag, og I ønsker at inviterer kammerater med til fest, 
kan I vælge at inviterer stamholdets drengegruppe, pigegruppe  eller 
hele stamholdet. Skolen stiller gerne lokaler til rådighed, hvis I som 
forældre ønsker at inviterer hele stamholdet til jeres barns fødselsdag.

På stamholdet oplever og lærer dit barn det betydningsfulde og inklu-
derende fællesskab at kende, hvor man hjælper hinanden, lærer af 
 hinanden, og hvor de ældre elever fungerer som rollemodeller for de 
yngre. Dette gør vi synligt ved at have en Buddy-ordning. Buddyen er 
en ældre elev på stamholdet, som har til opgave at hjælpe til med, at 
dit barn falder godt til ved skolestart. Buddyen er opmærksom på sin 
yngre buddy, og kan hjælpe og støtte dit barn i den første tid i skolen. 
Alle børn bliver Buddy for en ny elev i løbet af deres tid i indskolingen. 
Vi tror på, at det er vigtigt for børn at have ansvar for en anden. Det 
vokser man af.
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Faghold 
Undervisningen i dansk, matematik og sprogfag foregår på mindre 
faghold. På fagholdene tilpasser vi undervisningen efter elevgruppens 
faglige niveau. Personalet planlægger, gennemfører og evaluerer un-
dervisningen i forhold til dit barns nærmeste udviklingszone. Dit barns 
faglige udvikling evalueres løbende af holdets faglærer. Når dit barn 
har rykket sig i tilstrækkelig grad i forhold til fagholdets fastsatte mål, 
skifter dit barn til et faghold med passende mål og faglige udfordrin-
ger. Denne evaluering vil som minimum ske i forbindelse med de tre 
skolestartsdatoer: 1. august, 1. november og 1. marts. 

Eksempel: faghold i matematik fordelt på de tre stamhold      

De fire niveauer vist ved farver:
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Kompetencer og uddannelsesparathed
Med rullende skolestart og aldersintegreret undervisning arbejder vi 
både med de faglige færdigheder og de personlige og sociale kompe-
tencer. Vi har fokus på at udvikle børnenes mindset til at være åbent 
og dynamisk. Vi vil have et trygt læringsmiljø, hvor det at begå fejl ikke 
alene er accepteret, men er noget, vi hilser velkommen og  udnytter 
til at lære og blive dygtigere af. Vi byder udfordringer velkommen og 
hjælper hinanden med at rykke os, både voksne og børn, gennem 
vedholdende arbejde med målrettet fokus og feedback.

Det positive mindset er noget, dit barn kan bygge videre på i hele sit 
uddannelsesforløb – både på mellemtrinnet og i udskolingen – men 
også på vejen ind i ungdomsuddannelsen og gennem resten af livet 
som en livslang læring. 

Med venlig hilsen  
Personalet i Distrikt Als Nord



Dagtilbud Als Nord
Kettingvej 1 
6440 Augustenborg
88 72 57 45

Nordals Skolen
Peblingestien 2 
6430 Nordborg
88 72 43 86

Nørreskov-Skolen
Skolegade 21, 
Guderup 
6430 Nordborg
88 72 43 95  
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