
0.klasse på Sindal privatskole 

 

At starte i skole er altid spændende. Det er en helt ny verden 

der åbner sig og mange forældre fortæller om den store 

forandring der sker med barnet i netop det første skoleår. 

Det er en dejlig tid og det er svært at finde noget, der er mere 

livsbekræftende, end de små helt nye skolebørn den 

allerførste skoledag. 

 

Sindal privatskole er en lille skole med fokus på trivsel. Vi vil 

være det skoletilbud, der giver en tryg opstart og som giver 

alle børn de bedste forudsætninger, for at udvikle sig både 

personligt, socialt og fagligt.  

 

At starte i 0.klasse hos os betyder at jeres barn har en 

stamklasse, der hedder 0.klasse. Det er jeres barns helt nære 

klassekammerater. Rent fysisk ligger klasseværelset i samme 

lokale som SFO og er det første lokale man møder på 

Indskolingsgangen.  

I starten af skoleåret er der rigtig mange timer, hvor jeres 

børn er i stamklassen og sammen med deres egen 

klasselærer. 

Der går tid med at lære skolen og rutinerne at kende og 

børnene skal også lære hinanden at kende. Vi er en skole, 

hvor der også kommer børn udefra og det er vi meget glade 

for. Det er vigtigt at de får et godt og trygt sammenhold som 



klasse. Det er grobund for de næste mange år som skolebørn 

her hos os. 

0.klasse er også en del af Indskolingen. 

Indskolingen består af børn fra 0.klasse, 1.klasse og 2.klasse  

Dem der går i 1.klasse kender jeres børn rigtig godt. Det er 

de børn, de allerede har prøvet at arbejde sammen med i 

brobygningen.  

I Indskolingen er vi altid mindst 2 lærere på og i en del timer 

er vi 3. Det kan I se på det skema, der ligger på 

forældreintra. 

Vi er så heldige at vi selv ligger fagene ind og ikke er bundet 

af et traditionelt skema.  

Vi skal selvfølgelig sørge for, at vi følger de forenklede fælles 

mål i forhold til vores undervisning og det gør vi! ( man kan 

læse målene på undervisningsministeriets hjemmeside) 

Vi kan undervise i temaer, som ofte er meget mere 

spændende og mere nærværende, end at undervise i 

lektioner.  

Vi ser på denne måde meget på det enkelte barn og når vi er 

kommet godt i gang med skoleåret er også 0.klasse en 

implementeret del af Indskolingen.  

Det giver os mulighed for at undervise efter niveau i stedet 

for udelukkende at se på klassetrin. 

Det giver os mulighed for at lave spændende værksteder, da 

det altid er en fordel at nogle af børnene har prøvet det før.  



Det giver en meget tryg skolegang, hvor barnet kommer helt 

tæt på mange børn og det giver gode muligheder for at lege 

på kryds og tværs af årgangene. Det er en stor fordel på en 

lille skole, hvor der er klasser med få børn i. 

Vi er meget opmærksomme på at holde fast i vores gode 

værdier og tanker om den lille skole. Vi vokser og skolen har 

nu hele 10 klassetrin. Vi er stolte af det, men vi mister ikke 

fokus. Vi vil det nære og det trygge miljø. 

Jeres børn vil i 0.klasse have 3 forskellige lærere. 

Jeg ( Karina) er jeres barns klasselærer. Det er mig I skal 

henvende jer til, hvis I har beskeder, undringer, bekymringer 

osv.. Jeg er også leder af SFO, så der gælder det samme. 

Martin er klasselærer for 1.klasse og 2.klasse  

Vi arbejder meget tæt sammen og jeres børn vil hurtigt 

komme til at lære Martin at kende. 

Heidi har 10 timer i Indskolingen. Heidi er super dygtig til at 

musik og billedkunst og hende vil jeres børn naturligvis også 

komme til at kende godt. 

 

Jeres børn vil få mange fag i løbet af skoleåret. De skal have 

dansk, matematik, natur/teknik, billedkunst, 

kristendomskundskab, idræt, Engelsk og Trivsel 

 

Hver gang vi laver en periode med nye emner (Temaer) vil vi 

skrive, hvilke fag der bliver tilgodeset. På den måde holder vi 

styr på at de får den undervisning de skal have. 



Trivsel er et forholdsvis nyt fag og I kan se i andet dokument 

hvad dette fag indeholder. 

Når jeres børn når til næste skoleår er de rigtig godt i gang 

med at være elever i Indskolingen og er så klar til at byde 

næste nye 0.klasser velkomne  

 

 

 

 


