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Vi glæder os meget til at tage imod dit barn  

og starte et tæt forældresamarbejde med dig.  

I denne folder finder du vigtig information om, 

 hvordan det er at have et barn i modtagelsesklasse  

og i skolefritidsordning (SFO) i Danmark.

Kære forælder,
Velkommen til folkeskolen:
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Du finder blandt andet kontaktoplysninger på skolen,  

information om undervisningen, dagligdagen i SFO,  

praktiske oplysninger og meget mere.

Du er også meget velkommen til at henvende dig direkte  

til lærerne eller SFO - personalet, når du afleverer eller hen-

ter dit barn.  De svarer gerne på spørgsmål om både stort 

og småt vedrørende dit barns trivsel og udvikling.

Bagerst i folderen finder du en parlør. Den kan være en 

hjælp, når du skal tale med lærerne på skolen eller det  

pædagogiske personale i SFO.

Kontaktoplysninger

Klasse

Skolens telefonnummer

Lærerens telefonnummer

Kontaktperson i SFO

Integrationsmedarbejder
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Børn, der er nye i Aarhus Kommune, og som ikke taler 

dansk, starter i modtagelsesklasse. Formålet med at gå i 

modtagelsesklasse er, at børnene så hurtigt som muligt 

lærer det danske sprog.

I modtagelsesklassen bliver børnene også undervist i 

andre fag end dansk, og de lærer om dansk kultur og 

danske traditioner. På den måde forberedes børnene til 

at gå i en almindelig klasse.

Dit barn går i modtagelsesklasse, indtil det er sprogligt 

klar til at gå i en almindelig klasse. Når barnet afslutter 

modtagelsesklassen, kan barnet flyttes til en skole tætte-

re på, hvor I bor.

Hvorfor går nogle  
børn i mod- 
tagelsesklasse?
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Du kan hjælpe dit barn med at lære dansk ved at 
tale meget sammen derhjemme.
Du kan for eksempel:

Hjælp dit barn  
med at lære  
dansk

Få dit barn til at læse højt for 
 dig på dansk og derefter oversætte 

 til jeres modersmål.

Tale med dit barn om,  
hvad det har lavet i løbet  

af dagen.

Pege på billeder i dit barns  
lærebog og bede dit barn sige det  

danske ord for genstanden.

SFO.indd   6 07-09-2018   13:17:18



SFO.indd   7 07-09-2018   13:17:19



Sportstøj og sko

Håndklæde

SportstaskeVintertøj

Tøj og  
diverse
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Når dit barn starter i skole, 

skal det have disse ting med. 

Det er en god ide at sætte 

navn i dit barns tøj, så det ikke  

bliver væk.

På dit barns skoleskema kan 

du se, hvilke dage dit barn skal 

have idræt og dermed med-

bringe sportstøj.

Vejeret i Danmark kan være 

meget omskifteligt. Derfor er 

det en god ide, at du klæder 

dit barn på efter vejret.

Værd at vide

Du kan spare penge ved  

at købe tøj i genbrugs- 

forretninger.

Regntøj og gummistøvler

Skoletaske

Penalhus

Madkasse og drikkedunk
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Brød

Grøntsager

Æg

Fisk

Frugt

Det er vigtigt, at dit 

barn har sund mad 

med i skole. Der skal 

være nok til, at barnet 

er mæt hele dagen. 

En god, varieret mad-

pakke kan bestå af: 

• Brød

• Grøntsager

• Pålæg

• Fisk

• Frugt 

Mad
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Elever fra 0. til 4. klassetrin kan få tildelt taxa.

Elever fra 5. til 10. klassetrin kan få tildelt buskort.

Bor I langt fra den skole, hvor dit barn skal gå i modtagelsesklasse,  

får dit barn transport mellem skole og bopæl.

Transport
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Når et barn starter i skole, får barnet undersøgt syn,  

hørelse, højde og vægt hos sundhedsplejersken på skolen.

Sundhedsplejen  
på skolen         
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Efter skole kan dit barn gå i skolefritidsordning, i daglig 

tale kaldet SFO. SFO er et frivilligt pasningstilbud, som 

mange familier i Danmark benytter sig af, fordi mor og 

far ofte arbejder.

I SFO har dit barn mulighed for at lege, spille og tage 

på ture med andre børn. Herigennem knytter børnene 

venskaber, og de eksperimenterer og øver sig på at bruge 

det danske sprog. Personalet i SFO sørger for, at bør-

nene har en god hverdag. De sætter gang i forskellige 

aktiviteter og hjælper efter behov.

Hvad er SFO?  
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Det koster et månedligt beløb at gå i SFO. Du har dog 

mulighed for at søge om reduktion i egenbetaling 

(friplads). Du tilmelder dit barn i SFO på Pladsanvisnin-

gens hjemmeside: www.aarhus.dk/pladsanvisning

Har du en integrationsmedarbejder tilknyttet, kan han/

hun hjælpe dig med indmeldelsen. Flygtningefamilier 

med børn under 18 år, og som er under den treårige inte-

grationsperiode, kan også få hjælp via Åben Rådgivning.

Indmelding  
i SFO

Åben Rådgivning
DOKK 1, stueetagen
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Åbningstider:
Hver torsdag fra kl. 13.00-14.30 
og 15.00-17.00 
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Udgivet af: Børn og Unge, Aarhus Kommune 2018
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