
Velkommen til Viby Skole



Program for informationsaften – corona-stile

 Viby Skole i overskrifter 30 min

 Fra børnehave til SFO og skole 15 min

 Hverdagen i SFO 15 min

 Børnehaveklassen 30 min



Vision og værdigrundlag

Vision: Læringsglæde og livsduelighed

Værdier:

Forpligtende fællesskaber

Nysgerrighed 

Tillid

Respekt 



Viby Skole - i tal og organisation
Ørstedvej 0. – 5. klassetrin Bueager 6. – 9. klassetrin

15 klasser 12 klasser 580

Gruppetilbud, SPC 1 Gruppetilbud, SPC 3 16

Kantiner 2

Adm, servicefolk, pædagoger

og lærere

80

Ledelse 4



Inkluderende og motiverende læringsmiljø

 Inkluderende menneskesyn

 Hensyn til den enkelte elevs behov og 

forudsætninger

 Plads til elevernes forskelligheder inden for 

klassefællesskabet

 Tæt dialog mellem skole og hjem



Synliggørelse af læring og trivsel

Læring:

• Læringsmål

• Co-teaching

• Analyse af data/test

• Progression i fokus

Trivsel:

 Den gode klassekammerat

 Trivselsregler

 Antimobbestrategi



Professionelle læringsfællesskaber

 Fælles retning, fælles sprog

 Fokus på trivsel i samarbejdsrelationerne

 Videndeling i klasse- og årgangsteam 

 Fagteam

 Vejledere – sparring på undervisning

 Samarbejde med daginstitutioner og klub



SFO-pædagoger ind i skolen

 SFO-klassepædagog (0. – 3. kl.)

 Understøtter læring og trivsel

 Tid til teamsamarbejde – faglig og social fokus

 Sikre sammenhæng mellem skole og SFO



Fra børnehave til SFO og skole

Samarbejde med Stjernen, Blomstergården, Solstrålen og Atlantis

 Fælles fokus på den gode overgang for børnene

 Kendskab og relationer

 Gensidige besøg og fælles aktiviteter

 Overlevering – børnegrupper

 Overlevering – enkelt børn (forældreinddragelse)

 SFO start - 3. maj 2021

 Klassedeling



SFO eller 00. klasse

I perioden maj – juni arbejdes med kompetencemålene

 Sprog

 Matematisk opmærksomhed

 Naturlige fænomener

 Kreative og musiske udtryksformer

 Krop og bevægelse

 Engagement og fællesskab.

 Hvordan er hverdagen i SFO’en





















Børnehaveklassen
– er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole.

”Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens 

egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter”.

0. klasse på Viby Skole

 Hvordan forløber skoledagen – rutiner m.m. - hvorfor gør vi det?

 Eksempler på hverdagen i børnehaveklassen, legens betydning, 

iPad i undervisningen m.m.











Opsamling

 Digital skoleindskrivning frem til søndag den 15. november 2020

 Overgangsforløb mellem børnehaver og skole – start januar 2021

 Opstartsmøde for forældre medio marts 2021

 Besøgsdag – medio april 2021

 Opstart i SFO 3. maj 2021

 Første skoledag 9. aug. 2021 kl. 10.00


