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Overordnet gældende for børnehaveklassen. 

I børnehaveklassen skal der skabes sammenhold og arbejdsmoral. Evnen til at gennemføre en 

stillet opgave uden hjælp, skal styrkes. Vi arbejder med materialer, der egner sig til differentieret 

undervisning, så hver elev får det niveau der passer. 

Vi arbejder henimod et klassemiljø hvor vi har fokus på: 

• Alle har det godt og er glade for at komme i skole. 

• Der skal være plads til forskelligheder 

• Vi passer på hinanden  

• Man skal lære at lytte 

• Man skal tale pænt  

• Alle skal føle sig trygge og værdsatte af såvel kammerater som lærerne 

• Eleverne får et sundt og godt selvværd 

• Alle deltager i debatten og klassesamtalerne, og vi øver at række hånden op. 

• Man skal lære at samarbejde på tvær af alder og køn. 

Praktisk gøres dette ved: 

• Tydelighed fra de voksnes side. 

• Overskuelig struktur 

• Indøve gode arbejdsvaner 

• Give den enkelte elv så meget opmærksomhed som muligt 

• Holde klassemøder. 

• Skabe fælles oplevelser for børnene gennem udegade, ture ud af huset, sociale lege og via 

de valgte arbejdsformer på klassen. 

De voksne der har 1.klasse holder jævnligt møder sammen hvor vi gennemgår både den enkelte 

elev, klassen samlet og snakker om hvad der fungerer godt og hvilke udfordringer der er. 

Formålet for Børnehaveklassen 

Eleverne skal i børnehaveklassen have lagt fundamentet for deres alsidige udvikling ved at give den enkelte 

elev udfordringer, der udvikler elevens nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør eleven 

fortrolig med skolen. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens 

grundlæggende fag kan bygge videre på.  

Børnehaveklassens pædagogiske profil skal skabe sammenhæng både mellem elevernes overgang fra hjem 

og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklassen og de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning.  

Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg 

og legelignende aktiviteter. Børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden 

og erfaringer, som eleverne har tilegnet sig i familie og dagtilbud og fritid.  



Børnehaveklassen skal medvirke til, at eleverne udvikler lyst og engagement til og motivation for at 

beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til 

grundlaget for elevernes videre skolegang. 

I Børnehaveklassen arbejder vi med Pirahna i dansk og matematik, div kopiark, og hjemmelavede 

materialer. Vi forsøger at lege med undervisningen i alle fag. Når vi arbejder ude, bruger vi ofte materialer 

fra Skolen i Skoven og lign. 


