
• Vi holder et informationsmøde i Væksthuset omkring forløbet. Deltagere
er Væksthuset og de børnehaver, der har børn med i Klar Parat Skolestart.

• Efterfølgende mødes pædagog/forældre/Væksthuspædagog i
børnehaven.

• Pædagog og Væksthuspædagog har løbende kontakt omkring, hvordan
barn/familie trives i forløbet.

• Mulighed for midtvejsevaluering.

• Mulighed for at 4. besøg holdes i børnehaven.

• Til slut holder vi et evalueringsmøde i Væksthuset mellem børnehaverne
og Væksthuset.

Klar Parat Skolestart
Klar Parat Skolestart er et tilbud til familier, som starter på SFO 
til april 2018 og med skolestart til august 2018. Tilbuddet er for 
familier, som ønsker at styrke den kommende skolestart gennem 
aktiviteter i eget hjem i perioden november 2017 til foråret 2018.

Det bærende element i Klar Parat Skolestart er samarbejdet mellem børn og 
forældre om aktiviteter, hvor vi har fokus på fordybelse. 

Målet er, at børn og forældre møder skolen med en sikkerhed  og en parathed 
til at deltage i læringssituationerne.

Hvem er vi?
Klar Parat Skolestart er en del af Væksthuset, som rummer forskellige 
forebyggende tilbud til børn og familier i Solrød kommune. I Væksthuset 
samarbejder vi med børnehave, skole, SFO og forældre om at bidrage til, at 
alle børn får den bedste start på skolelivet.

Hvilke børn kan være med i Klar Parat Skolestart?
• Børn/familier som kan have behov for et lille løft i forhold til at blive

Klar Parat til Skolestart.

• Barnet har måske svært ved at udføre en plan og holde fokus.

• Barnet har måske svært ved at bearbejde sanseindtryk.

• Barnet har måske svært ved at se en situation fra forskellige vinkler.

• Barnet har måske svært ved at udsætte egne behov og vente og stå
imod, når man bliver fristet.

Hvad laver vi i Klar Parat Skolestart
• Vi kommer med aktiviteter i hjemmet 6-8 gange ca. hver 14. dag.

I perioden mellem hvert besøg skal barn og forældre selv øve
aktiviteterne hjemme et par gange om ugen.

• Vi har fokus på at styrke barn og forældres indsigt i det
kommende skoleliv.

• Vi øver må/skal opgaver sammen med barn og forældre.

• Vi øver læringsstrategier.

• Vi definerer mål sammen med forældre.

• Vi evaluerer løbende gennem Vækstsamtaler med forældre.

Hvordan samarbejder vi med børnehaven?

Børnehavens rolle
Vi ønsker, at børnehaven løbende har øje for ”de små skridt” barnet og 
familien tager, i forhold til at blive Klar Parat til Skolestart.



Vestre Grænsevej 34 
2680 Solrød Strand

Kontakt: 
Væksthusets leder:

Birgitte Friis · telefon: 5618 2561

Klar Parat Skolestart: 
Væksthuspædagog Anita Bach Andersen 

Væksthuspædagog Lene Lønstrøm 

Ressourcepædagog Maja Fjellerad Hansen 

Ressourcepædagog Sabina Renner

Væksthuset

SOLRØD KOMMUNE ❘ BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN

KLAR
PARAT

SKOLESTART

væksthuset

Hvordan siger I ja tak til Klar 
Parat Skolestart?
Forældre siger ja tak til deres 
stuepædagog eller leder, som herefter 
udfylder et skema sammen med 
forældrene med oplysninger om barn 
og familie. 

Herefter skal skemaet sendes på mail 

til: vaeksthuset@solrod.dk senest 

fredag den 27. september 2017. 

I vil hurtigst muligt herefter få en 

tilbagemelding om, hvorvidt jeres barn 

kommer med i forløbet.

Vi glæder os til samarbejdet.




