
1



Infomøde-Møllevangskolen

Dagsorden  - mødet slutter kl. 20.00
1) Velkomst og præsentation af Møllevangskolen
2) 0. klasse og SFO på Møllevangskolen
3) At være forældre på Møllevangskolen
4) Overgangen fra børnehave til skole.

Der må meget gerne stilles spørgsmål undervejs. 
De mere individuelle spørgsmål er der tid til efter mødet.
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Møllevangskolen

444 elever  fordelt på 2 spor  
70 elever i spc. klasser (0. – 9. årgang)
SFO for 0. – 3. årgang

Undervisning
Østfløjen  0. – 2. årgang 
Vestfløjen 3. – 6. årgang 
Hovedfløjen 7. – 10. årgang 

SFO: 
Østfløj 0.-1. årgang
Vestfløj: 2.-3. årgang
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Lokalsamarbejde

Rigtig tæt og formaliseret lokalt samarbejde 
• Møllevang dagtilbud, FADL og Dronning Alexandrines 

børnehave
• Klubberne på Peter Fabersvej og Musvågevej
• Den boligsociale indsats
• Grundejer- og boligforeninger
• Kirken
• Mange fritidsbrugere
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Fokus på faglighed og fællesskab

Der er plads til alle, men ikke plads til alt
• Fokus på hvad børnene skal lære og hvordan de lærer bedst
• Fokus på, at børnene trives

De store bliver store ved at hjælpe de små 

(Legepatrulje, Gode skolevenner, skolepatrulje, fritidsjobs)
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På vej i skole





Skoleudsættelse?

Børnene skal i skole, det år de fylder 6. 

Hvis overvejelser om skoleudsættelse, så  
snak med børnehavepædagogerne og få evt. sparring sammen.
Inddrag meget gerne skolen

Ansøgning om skoleudsættelse til distrikts-skoleleder
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0. klasse på Møllevangskolen

Opstart på stamhold  
• Holdene ændres 2-3 gange i løbet af skoleåret. Sidste rotation 

i foråret ender med at bliver klasserne i 1 klasse. Der kommer 
en klar og tydelig beskrivelse til jer forældre om rotationen.

• Kerneteamet (lærere og pædagoger) omkring en klasse har 
klasselærer-opgaven

• Understøttende undervisning:  Spisning, Klassens tid, 
studietid, inddækning for samarbejdstid, to-voksenordning

• Bevægelse som en del af den pædagogiske 
værktøjskasse/fællesskab og sjov.

• ”Skole” frem til kl. 13 – 13.50 – glidende overgang til SFO
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0. klasse



Hvad er særligt vigtigt

• At børnene er klar til at modtage undervisning kl. 08.00.

• At I forældre har forladt klasselokalet kl. 08.00

• At børnene har et fyldt penalhus med hver dag.

• Kommer man for sent, så lister man stille ind på plads og 
forstyrre mindst muligt.
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 Når dit barns skoledag er slut, står vores dygtige pædagoger klar til at skabe en tryg og 
sjov eftermiddag i kendte rammer.

 SFO’en har stor betydning for fællesskabet. Vi vil derfor meget opfordre dig til at 
tilmelde dit barn. Særlig ved skolestart giver SFO’en en tryg overgang fra børnehave til 
skole. Skoledagen og tiden i SFO’en bidrager på hver sin måde til at opbygge 
fællesskabet – og det håber vi, at du som forælder vil støtte op om.

 SFO Møllevangskolen er et fritidstilbud for børn fra skolens 0., 1., 2., 3. distriktsklasser 
og fra 0., 1., 3. og 4. specialklasser.

 Når dit barn går i skole hos os, er dit barn garanteret en plads i SFO’en.

TILMELDING TIL SFO
Du melder dit barn til SFO via Aarhus Kommunes hjemmeside eller gennem kontakt til 
skolens kontor. 
Børn der ikke er tilmeldt det almindelige SFO-modul, kan tilmeldes morgenmodulet fra kl. 
06.30-08.00. Det gælder også for børn fra 4.-9. årgang. Det sker også via kommunens 
hjemmeside link eller ved kontakt til skolens kontor.

SFO
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FAKTA OM VORES SFO
Vi har for tiden 210 børn tilmeldt vores SFO. Børnene er fordelt på to afdelinger 0.-1. årgang er på 
Østfløjen, og 2.-3. årgang er på Vestfløjen.
Der er 25 ansatte i vores SFO. Hertil er der praktikanter fra pædagogseminarierne og en eller flere 
personer i jobtræning, samt international udvekslingsstudent

Indskrivning, samtidig med indskrivning til skole

Åbningstider
6.30-8.00 og 12.50-17.00 fredag dog 16.30
6.30-17.00 fredag dog 16.30
Lukket på helligdage samt d. 24/12 og 31/12.
Grundlovsdag til kl. 12.00

Børnene skal tjekkes ind og ud hver dag, ellers ringer vi

Besked ved sygdom og fridage til klassepædagogen, gerne på sms.

Hvis barnet bliver afhentet af andre end jer selv, eller skal med et andet barn hjem

Ferie meldes via AULA 

SFO
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SFO
HVERDAGEN OG PÆDAGOGIKKEN
 Personalet i SFO er tilknyttet de enkelte klasser og har timer sammen med lærerne i klassen.

 Den tætte tilknytning mellem undervisning og fritid betyder, at vi sammen er med til at give 
børnene en hverdag med en tydeligt sammenhæng i den pædagogiske linje, som tilgodeser 
både det enkelte barn og gruppen.

 At vi rent fysisk ligger på skolen, giver os nogle unikke muligheder for at benytte skolens 
lokaler, herunder gymnastiksalene. Vi har nogle gode udeområder. Vi prioriterer da også 
udelivet højt. Vi laver således mad på bål, træsnitter og sætter forskellige lege i gang. Det 
kan være rundbold, fodbold, vikingespil osv.

 Børnene skal opleve SFO som et fristed, hvor de har en høj grad af selvbestemmelse. De skal 
have mulighed for gennem den frie leg at lade fantasien blomstre. Der skal være mulighed 
for at være sammen med venner, og lave ting de selv finder spændende. Der skal også være 
mulighed for at skabe nye relationer til andre børn som de interessefællesskaber med.

 Vi har store ambitionerne på børnenes vegne og vil derfor vise børnene forskellige 
aktiviteter og sportsgrene, så de også prøver noget, de ikke umiddelbart har prøvet før.
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MUSIK OG SAMSPIL
Musik har en særlig betydning på Møllevangskolen. 

I SFO’en har vi vores egen musikuddannet medarbejder, som står for rytmisk 
samspil. 

Der er derfor næsten altid optaget i musiklokalet, hvor skolens forskellige bands 
øver. 

Alle børn tilbydes musik og kor, og de får mulighed for at danne deres egne band og 
er med til optræden til forskellige arrangementer. 

Vi har et mål om at hver klasse som minimum har et band.

SFO



• Vikingeuge
• OL-Uge
• Sæbekasseløb
• Sensommerfest
• Julefest
• Børnehavebesøg

Andre arrangementer



Morgenmad



Madpakker/eftermiddagsmad



Fødselsdage i skole/SFO



Fætter



Tirsdag den 1. august 2020  
SFO opstart
Vi mødes i kantinen kl. 10.00

Mandag den 14. august 2020
1. Skoledag – en festdag
Vi mødes i festsalen kl. 10.00
Skoledagen slutter kl. 12.00
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Opstarten



Spørgsmål ????

Kontakt os meget gerne …..
Lars Hansen: larha@aarhus.dk

eller tlf. 29 20 45 25
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Tak for i aften – hold øje med e-boks
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