Velkommen til Sophieskolen
og velkommen til et nyt kapitel i dit barns liv.
Det er en vigtig beslutning at sætte sit barn i skole.
I Danmark starter undervisningspligten i 0. klasse – I år er det gældende for
elever, som er født i 2011-12
Der er mange forhold, som spiller ind, når man skal vælge skole for sit barn.
Det er i samspillet mellem forældre – barn og skole, de bedste muligheder for
en god udvikling opstår.
Vi har store forventninger til hinanden på Sophieskolen, derfor vil en kort
præsentation af Sophieskolen være på sin plads.
Vi er en nybygget skole, som er opstået på baggrund af, at man politisk har
ønsket at styrke folkeskolen i centrum af Nykøbing. Det handler om øget
kvalitet både undervisningsmæssigt og lokalemæssigt.
Vi er omkring 820 elever og 90 ansatte.
Vi har den ambition, at Sophieskolen er skolen for alle de børn, som bor i vores
område.
Det vil vi gøre, ved at være en skole, hvor man trives samtidig med at man
lærer en masse.
Det skal være både sjovt og lærerigt at gå i skole.
Vores SFO giver eleverne en sjov og udfordrende tilbud i trygge rammer. I SFO
udvikler barnet socialisering og børnene har mulighed for at vælge en bred
vifte af inden- og udendørs aktiviteter til hver dag. Derudover afholdes der
flere sociale arrangementer for både børn og voksne, samt et månedligt aften
arrangement.
Spørgsmål som: ”Er mit barn klar til at komme i skole?” popper naturligvis
op.
Det er rigtigt, at der er forskel fra børnehave til skole.
Rammerne er anderledes – forventningerne er anderledes.
Al forandring skræmmer en lille smule.

Hvad skal mit barn kunne, for at være klar til at gå i skole?
Det er et spørgsmål, der er rigtigt svært at svare på, men barnet skal langt
hen ad vejen kunne klare sig selv
• mht hygiejne altså toiletbesøg
• vaske hænder
• selv tage tøj på m.m
• begynde at vise interesse for tal og bogstaver evt. kunne skrive sit eget
navn
• have opdaget, at der er andre end én selv i verden, kunne udvise empati
og forståelse for andres behov – forstå en besked – kunne lytte til en
historie.
• det er også en fordel at barnet er glad for at bevæge sig- kunne
balancere – evt. cykle – løbe hurtigt - kaste/sparke til en bold – stå på ét
ben. Erfaringsmæssigt ved man, at børn har en god motorik, lærer bedre
– så det hjælper at træne bevægelse

