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Det er begyndelsen på en ny og vigtig periode i dit barns liv, når det starter i skole.
I samarbejde med jer forældre er det skolens opgave at give børnene de bedste
forudsætninger for at klare sig godt i livet.
For at børnene kan lære, udvikle sig og trives i folkeskolen skal de opleve tryghed,
motiverende læringsmiljøer, engagement, glæde, kvalitet og sammenhæng i
skoledagen. Desuden skal de opleve, at I som forældre involverer jer aktivt i deres
skoleliv. Det har nemlig stor betydning for, hvordan barnet klarer sig i og efter
folkeskolen.
Vi har store forventninger til - og høje ambitioner for - alle børn og unges læring og
udvikling. Vi vil gerne ruste børnene til at kunne håndtere de udfordringer, de møder
i det 21. århundrede. Undervisningen skal tage udgangspunkt i den virkelighed, der
omgiver børnene og sætte deres personlige, faglige og sociale ressourcer i spil, når
virkelighedens problemer skal løses.
Folkeskolen i Helsingør Kommune er en mangfoldig skole, hvor der er plads til
forskelle. Her møder børnene ikke kun dem, der ligner dem selv. De møder børn, der
er dygtigere end dem, og nogen der er dygtige til noget helt andet. De lærer at
respektere andre, sætte grænser for sig selv og være en del af et fællesskab. De
lærer, at vi ikke alle er ens men alligevel kan være en del af noget fælles.
Vi har fokus på inklusion, og vi arbejder med talentudvikling. Vi udvikler og støtter op
om det enkelte barns potentiale og sikrer, at alle børn bliver så dygtige, de kan.
På de næste sider kan du læse om alt det, der sker, når dit barn skal starte i skole - og
om hvad du som forælder kan gøre for at hjælpe dit barn godt på vej i skolelivet.
Velkommen til folkeskolen i Helsingør Kommune.

Claus Birkelyng
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
Rikke Reiter
Centerchef i Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
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KLAR PARAT SKOLESTART
Dit barn starter i skole det år, det fylder seks år. I Helsingør Kommune starter alle skolebørn
i SFO allerede i starten af maj, det år hvor de begynder i skolen. Skolestart er i august. På
den måde kan børnene stille og roligt vænne sig til at være på skolen, finde rundt og blive
en del af fællesskabet i børnegruppen.
Som forælder er der flere ting, som du kan øve med dit barn for at give barnet den bedst
mulige start på livet som skoleelev. Når barnet starter i skole er det smart, at det kan de
mest basale ting selv. For eksempel at barnet kan åbne sin madkasse, tage strømper af og
på, binde snørebånd, samle sine ting sammen efter idræt og gå på toilettet.
Det er også vigtigt, at barnet kan begå sig i et fællesskab og skabe venskaber. Det kan være at
aflæse de andres børn signaler, løse små konflikter, eller at barnet kan sige ’pyt med det’. Du
kan øve dit barn i at koncentrere sig i længere tid og i at kunne lytte og fordybe sig. Husk også
at dit barn kan nå at udvikle sig meget frem til skolestart næste sommer.

ÅBEN SKOLE

Eleverne skal have en varieret skoledag - væk fra skolebænken og ud i den virkelige
verden. Åben skole betyder, at skolen åbner sig mod omverdenen og inviterer lokalsamfundet helt ind i skolen.
Et eksempel på Åben Skole er et tilbud til 1. klasserne: Fisk - lær, skær og tegn.
Her besøger eleverne Øresundsakvariet, lærer hvordan en fisk ser ud indeni.
Efterfølgende arbejder de sammen med en kunstner fra Billedskolen om at tegne fisk.
Aktiviteten er en del af indsatsen ”Kulturens Børn og Unge”, hvor alle klassetrin hvert
skoleår tilbydes gratis kulturelle aktiviteter med lokale kulturinstitutioner og
kunstnere.
Teaterforestillinger på udvalgte klassetrin og bibliotekssamarbejde indgår også i
skolelivet, ligesom Helsingør Kommune er en del af ordningen LMS - Levende Musik i
Skolen, hvor alle klasser oplever en årlig skolekoncert med professionelle musikere.
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INDSKRIVNING TIL SKOLE
OG SFO
Der er frit skolevalg i Helsingør Kommune. Hvis der ikke er plads på den
ønskede skole, er dit barn altid sikret en plads på distriktsskolen.
Som forælder til et kommende skolebarn modtager du et digitalt brev fra
distriktsskolen. Her bliver du guidet ind på www.helsingor.dk, hvor den digitale
indskrivning foregår.
Indskrivningen er åben i perioden 14. november 2022 til den 5. januar 2023.
I februar får du at vide, hvilken skole dit barn er blevet optaget på.
Du er velkommen til at besøge de forskellige distriktsskoler, når de holder
informationsmøde i uge 45, 46 og 47. Du kan finde datoer for informationsmøder samt information om skolestart og valg af skole på
www.helsingor.dk/skolestart
Hvis dit barn skal gå i SFO, skal du huske at tilmelde barnet til skolens SFO.
Du kan indmelde dit barn fra den 1. december 2022 på
www.helsingor.dk/borger/skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub

TIDLIG SKOLESTART

ALLE BØRN KAN BEGYNDE I
0. KLASSE I AUGUST MÅNED I
DET KALENDERÅR, DE
FYLDER FEM ÅR. HVIS DU
ØNSKER, AT DIT BARN SKAL
STARTE TIDLIGERE I SKOLE,
SKAL DU KONTAKTE DISTRIKTSSKOLEN. DET ER OP
TIL SKOLEN AT VURDERE, OM
BARNET ER KLAR TIL AT
BEGYNDE I SKOLE.

UDSÆTTELSE AF SKOLESTART

ENKELTE BØRN KAN FÅ UDSAT
SKOLESTART, HVIS DER ER EN BEKYMRING FOR BARNETS UDVIKLING
OG TRIVSEL. FORÆLDRE OG DAGTILBUD SENDER I SÅ FALD SAMMEN EN
SKRIFTLIG ANSØGNING OM UDSÆTTELSE AF SKOLESTART TIL DISTRIKTSSKOLEN. ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE EN PÆDAGOGISK VURDERING
AF BARNET. DET ER SKOLELEDEREN
PÅ DISTRIKTSSKOLEN, DER SKAL
TRÆFFE DEN ENDELIGE AFGØRELSE.
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DAGTILBUD OG
SKOLE SAMARBEJDER OM
SKOLESTART
Dagtilbud og skoler samarbejder om skolestart
Skolen og barnets dagtilbud samarbejder om at skabe den bedst mulige skolestart for dit
barn.
Fælles for alle dagtilbud i Helsingør Kommune er, at de i samarbejde med jer forældre har
fokus på at børnene får en tryg overgang til skolen. Som forælder er du en aktiv medspiller om
dit barns læring og udvikling både socialt og fagligt når dit barn starter i skole.
Overgangen handler blandt andet om at gøre børnene trygge ved at skabe kendskab til skolen
og hvad det vil sige, at gå i skole. For eksempel at man skal lære at lytte til fælles beskeder,
være selvhjulpne i garderoben osv. Det handler også om børnenes sociale kompetencer og
relationer. Det er vigtigt at børnene oplever, at de mestrer skolestarten og at de kan få hjælp
fra en voksen, hvis noget opleves utrygt eller svært.
Der er særligt fokus på skolestart for de børn, der får støtte eller anden hjælp. Her er det
vigtigt, at du som forælder inddrages så tidligt som muligt i overgangen, så du sammen med
dagtilbuddet og skolen kan samarbejde om at skabe de bedste rammer for dit barns skolestart.
Du er altid velkommen til at tage en snak med personalet eller lederen i dit barns dagtilbud
eller henvende dig til skolen, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med dit
barns skolestart.
Dagtilbuddene i Helsingør Kommune er i perioden juli 2021 til september 2024 frisatte fra
national lovgivning og kommunale regler som del af Velfærdsaftalen (læs evt. mere på
Helsingør Kommunes hjemmeside). Det betyder, at du som forælder kan opleve, at dagtilbuddene i kommunen samarbejder med skolerne på forskellige måder.
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ORGANISERING AF
SKOLERNE I HELSINGØR
KOMMUNE
Flere distriktsskoler i kommunen har valgt at opdele indskoling og udskoling på
forskellige adresser. På den måde kan skolen målrette læringen i endnu højere grad til
børnenes alder og faglige udvikling. Børnene får således mulighed for at arbejde
sammen med børn fra mange andre klasser i projektforløb og emneuger. Men det
betyder også, at den skole, der ligger nærmest jeres hjem, ikke nødvendigvis er en
indskolingsskole.
HER KAN DU SE, HVORDAN DE ENKELTE DISTRIKTSSKOLER HAR FORDELT
KLASSETRINNENE:
SKOLERNE I SNEKKERSTEN

Borupgårdskolen

0. - 6. klassetrin

Snekkersten Skole

0. - 6. klassetrin

Skolen ved Rønnebær Allé

7. - 9. klassetrin

ESPERGÆRDE SKOLE

Espergærdeskolen

0. - 6. klassetrin

Mørdrupskolen

0. - 6. klassetrin

Grydemoseskolen

0. - 6. klassetrin

Tibberupskolen

7. - 9. klassetrin

TIKØB SKOLE

0. - 6. klassetrin

HELSINGØR SKOLE

Skolen ved Gurrevej

0. - 5. klassetrin

Skolen i Bymidten

0. - 9. klassetrin

Nordvestskolen

6. - 9. klassetrin

HELLEBÆKSSKOLEN

Hellebæksskolen
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3. - 9. klassetrin

Apperupskolen

0. - 2. klassetrin

HORNBÆK SKOLE

0. - 9. klassetrin
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UNDERVISNINGEN
I 0. KLASSE
I 0. klasse skal børnene lære, hvad det vil sige at gå i skole. De bliver samtidig en del
af klassens faglige og sociale fællesskab og lærer at respektere de andre børn og
deres grænser.
Undervisningen veksler mellem undervisning og understøttende undervisning, som
fx kan være faglig fordybelse eller projektforløb. I løbet af dagen er der desuden
indlagt bevægelsestid, frikvarter og frokostpause.

I 0. klasse arbejdes med følgende kompetenceområder:
• SPROG OG BOGSTAVER
• MATEMATISK OPMÆRKSOMHED
• NATURFAGLIGE FÆNOMENER
• KREATIVE OG MUSISKE UDTRYKSFORMER
• KROP OG BEVÆGELSE
• ENGAGEMENT OG FÆLLESSKAB
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SKOLEFRITIDSORDNING
(SFO)
INFORMATION OM
SOMMERCAMP
Hvert år holder SFO og klub
lukket i 3 uger af skolernes ferie.
I disse 3 uger kan børnene i stedet deltage
på Sommercamp. Der er fokus på udeliv, leg
og bevægelse, og børnene får mulighed for
at deltage i mange sjove og anderledes
aktiviteter. Tilmelding til Sommercampen
sker i februar/marts måned, via link på
Helsingør Kommunes hjemmeside www.helsingor.dk

Alle børn 0.-3. klasse i Helsingør Kommune er sikret en plads i SFO
(skolefritidsordning). Ordningen er en del af skolen og et tilbud om
et aktivt liv, hvor dit barn i samvær med andre børn lærer vigtige
sociale spilleregler, der bidrager til udvikling og trivsel.
Barnet starter i SFO i maj og i 0. klasse i august. Det pædagogiske
personale bruger perioden før sommerferien til at styrke fællesskabet i børnegruppen og gøre børnene trygge ved de nye rammer på
skolen, så barnet kan få en god skolestart.
SFO og skole arbejder tæt sammen, så børnene oplever en sammenhængende skoledag. Det pædagogiske personale fra SFO’en deltager
dagligt i undervisningen helt op til 3. klasse.
Efter skoletid er der åbent i SFO’en, hvor skiftende aktiviteter er med
til at styrke børnenes læring, trivsel og sociale kompetencer.
SFO’en på skolerne åbner kl. 6.30, hvor de børn der møder tidligt
kan spise morgenmad. Efter skole er der åbent til kl. 17.00 - og til
16.30 om fredagen.

DU INDSKRIVER DIT BARN I SFO VIA DEN DIGITALE PLADSANVISNING,
SOM DU FINDER PÅ WWW.HELSINGOR.DK/DIGITALPLADSANVISNING
14
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SAMARBEJDE MELLEM
SKOLE OG HJEM
Det er afgørende for dit barns trivsel og udvikling i skolen, at du som forælder engagerer dig
og viser interesse for barnets skolegang.
Dialogen mellem skole og hjem foregår dels ved forældremøder, skole-hjem-samtaler og
via AULA.

Kontaktforældre
I alle klasser bliver der hvert år
valgt kontaktforældre. Kontaktforældrenes opgave er at understøtte klassens trivsel. Kontaktforældrene kan fx hjælpe ved
sociale arrangementer eller andre
aktiviteter.

Hvad kan du gøre for, at du
selv og dit barn får et godt
forhold til skolen?
• Vis tillid til skolen og medarbejderne på skolen
• Spørg nysgerrigt ind til, hvad
barnet oplever i skolen, spørg
fx hvad har du lært i dag

Valg af kontaktforældre sker
typisk ved det årlige forældremøde ved skoleårets start.

• Henvend dig til skolen, hvis dit
barn oplever udfordringer
eller konflikter i hverdagen

Hvad kan du som forælder
forvente af skolen?

Hvad kan skolen forvente af
dig som forælder?

• Skolen samarbejder med
dagtilbuddet om at sikre dit
barn en god og tryg skolestart

• Du viser interesse for dit barns
skolegang

• Skolen har fokus på, at dit barn
trives og når de faglige mål
• Skolen er i dialog med dig om
dit barns udvikling og andre
forhold, der vedrører dit barns
skolegang

• Du orienterer dig på AULA og
deltager i forældremøder og
skole-hjem-samtaler
• Du støtter op om klassens
fælles trivsel
• Du fortæller skolen om vigtige
ting i dit barns liv
• Du bakker op om skolen
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SKOLEVEJEN
TRANSPORT TIL SKOLEN
Helsingør Kommune tilbyder
kørsel til og fra skole, hvis I bor
mere end 2,5 km fra skolen (0.-3. klasse),
eller hvis barnet skal en vej, som er vurderet
som trafikfarlig. Vær dog opmærksom på,
at dette kun gælder, hvis barnet optages
på distriktsskolen. Du kan få et ansøgningsskema på skolen, når barnet starter.
Du kan læse mere om mulighederne for
transport, og hvordan du søger på
www.helsingor.dk/elevkørsel

Dit barn skal kunne komme sikkert til og fra skole hver dag. Derfor prioriterer
Helsingør Kommune trafiksikkerheden og trygheden for skolebørnene højt. Hvert
år forbedres veje og stier, så skolebørnene kan færdes sikkert og trygt i trafikken.

Ved at lære dit barn at cykle sikrer du som forælder, at dit barn får en god
oplevelse til cyklistprøverne. Det giver samtidig dit barn stor frihed senere hen i
livet at kunne cykle trygt og sikkert med vennerne og til fritidsaktiviteter.

Som forælder har du en vigtig opgave i at være en god rollemodel i trafikken. De
gode vaner er lettere at lære, jo tidligere i livet man starter. Færdselsundervisning
er en obligatorisk del af undervisningen igennem hele skoleforløbet.

Gode råd:

I Helsingør Kommune bliver der lagt stor energi i opgaven med at undervise
børnene i god trafikadfærd - eksempelvis deltager eleverne blandt andet i
cyklistprøver på forskellige klassetrin.
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• Gå eller tag cyklen til skole, når det er muligt - dit barn lærer at færdes i
trafikken og får en god, sund start på dagen og det mindsker trafikkaos ved
skolen.
• Vis dit barn, at det er vigtigt at være opmærksom i trafikken, at man ikke
cykler på fortovet, kun går over for grønt, osv.
VELKOMMEN I SKOLE 2023 I 19

TRIVSEL
OG SUNDHED
Alle skal trives i skolen
På folkeskolerne i Helsingør Kommune arbejder både lærere, pædagoger, elevråd,
ledelse, forældre og skolebestyrelser efter guidelines i den nationale aktionsplan
mod mobning: Alle for én mod mobning.
På www.alleforenmodmobning.dk kan du læse mere om planen, om hvad skolen
gør, og hvad du som forælder selv kan gøre for at sikre dit barn og dets klassekammerater en god og tryg skoledag fri for mobning.

Tandpleje og sundhedsplejerske
Det første år på skolen møder dit barn både sundhedsplejersken og tandplejen, og
det er vigtigt, at du som forælder deltager. Fokus er på dit barns sundhed og trivsel.
I bliver automatisk indkaldt til besøget hos både sundhedsplejerske og tandplejen.
Begge tilbud er gratis. Du kan finde telefonnummer til
tandplejen og sundhedsplejersken på skolens hjemmeside.

EN SUND MADPAKKE INDEHOLDER:
Brød - rugbrød - groft brød
Grønt - gnavegrønt, salat, pålæg
Pålæg - kylling, kød, ost eller æg
Fisk - mindst en slags fiskepålæg
Frugt - det friske og søde

Dit barn har brug for energi for at
udvikle sig og trives i skolen. En god nats
søvn, et godt morgenmåltid og en sund
madpakke er derfor vigtigt.
Ved at bruge ’madpakkehånden’ som huskemodel sikrer du, at dit barn får en sund og
næringsrig frokost hver dag. Du kan også finde
inspiration til den sunde madpakke i
denne digitale folder fra Fødevarestyrelsen.
20
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ALDERSSVARENDE DANSK
Alle børn, der skal starte i skole, deltager i en sprogvurdering i
løbet af deres sidste år i dagtilbud. Hvis vurderingen viser, at
barnet er udfordret på sine sprogkundskaber, vil skolen lægge
en plan for barnet.

Dansk som 2. sprog
Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, kan det få
støtte til at lære det danske sprog.
Det kan for eksempel være, at barnet skal modtage et antal
sprogstøttetimer, når det starter i 0. klasse.
Alle dagtilbud har en sprogvejleder, som har fokus på den
sproglige udvikling i samarbejde med Sprogstøttekorpset.
Du er altid velkommen til at tage en snak med sprogvejlederen
eller ledelsen i dit barns dagtilbud, hvis du vil vide mere om
sprogvurderingen, og hvordan du skal forholde dig.
Du kan læse mere om Sprogstøttekorpset på
www.helsingor.dk/sprogstøtte

Modersmålsundervisning
Dit barn kan få modersmålsundervisning, hvis den
ene eller begge forældre er statsborgere i et EU eller
EØS land - eller på Færøerne/i Grønland. Dit barn skal
kunne tale modersmålet, og I skal benytte modersmålet
derhjemme i dagligdagen.
Dit barn kan få undervisning fra 0. klasse til og med 9. klasse i
tre lektioner om ugen. For tysk og fransk gælder ordningen fra
0. klasse til og med 4. klasse. Undervisningen foregår om
eftermiddagen.
Find tilmeldingsformular og mere information på
www.helsingor.dk/modersmålsundervisning
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FOLKESKOLER I
HELSINGØR KOMMUNE
SKOLERNE I SNEKKERSTEN
Skoleleder: Mads Hasselgaard
Tlf. 25 31 35 06

HELLEBÆKSKOLEN
Skoleleder: Thomas Horn
Tlf. 25 31 18 50

Borupgårdskolen
Tlf. 49 28 35 00
Smakkevej 2, 3070 Snekkersten

Hellebækskolen
Tlf. 49 28 18 60
Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde

Skolen ved Rønnebær Allé
Tlf. 49 28 28 49
Egevænget 6, 3000 Helsingør

Apperupskolen
Tlf. 49 28 34 21
Skolevej 2, 3140 Ålsgårde

Snekkersten Skole
Tlf. 49 28 11 92
Klostermosevej 9, 3070 Snekkersten
ESPERGÆRDE SKOLE
Skoleleder: Andreas Elkjær
Tlf. 25 31 35 52

HORNBÆK SKOLE
Tlf. 49 28 16 80
Skoleleder: Simon Svenstrup
Tlf. 25 31 16 82
Søren Kannesvej 6, 3100 Hornbæk

Espergærdeskolen
Tlf. 49 28 12 20
Stokholmsvej 10, 3060 Espergærde

HELSINGØR SKOLE
Skoleleder: Kari Jørgensen
Tlf. 25 31 17 61

Mørdrupskolen
Tlf. 49 28 16 60
Rugmarken 1 A, 3060 Espergærde

Skolen ved Gurrevej
Tlf. 49 28 28 00
Gefionsvej 93, 3000 Helsingør

Grydemoseskolen
Tlf. 49 28 28 60
Grydemosevej 2, 3060 Espergærde

Skolen i Bymidten
Tlf. 49 28 18 80
Marienlyst Allé 2, 3000 Helsingør

Tibberupskolen
Tlf. 49 28 35 50
Idrætsvej 19, 3060 Espergærde

Nordvestskolen
Tlf. 49 28 15 50
Blichersvej 121, 3000 Helsingør

TIKØB SKOLE
Matrikelleder: Atija Brackovic
Tlf. 49 28 41 40
Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Udgivet af: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i Helsingør Kommune
Birkedalsvej 27 . 3000 Helsingør . Tlf. 49 28 28 28 . www.helsingor.dk

