
 

 

 

Velkommen til de nye børnehaveklasser 
 

Slagelse, den 6. august 2020. 

 

 

Kære forældre og børn til 0. årgang. 
 

Første skoledag er en stor dag både for barnet og forældre. Dagen er en vigtig milepæl i et hvert barns 

liv, hvorfor vi har forsøgt at finde en vej så det på trods af restriktioner stadig bliver en god, 
mindeværdig og informativ dag.  

 

Vi glæder os derfor til at byde jer velkommen til første skoledag på Antvorskov Skole;  
 

Mandag den 10. august 2020 kl. 8.00 – 10.00 

 
Første skoledag skal I følge jeres barn hen til Indskolingshuset. Indgangen til klassen foregår via 

klassens havedøre. Klassebetegnelsen vil være markeret på havedøren. Personale vil stå klar og parat til 

at hjælpe jer med at finde den rigtige klasse.  
 

Desværre er det ikke muligt at I kan følge jeres barn ind i klassen. Klasseteamet vil stå klar til at tage 

imod jeres barn og hjælpe det tilrette inde i klassen. Særlige omstændigheder kan foreligge, hvilket vi 
naturligvis vil tage hensyn til.  

 

Det er aftalt at klasseteamet vil tage et billede af jeres barn i klassen, som vil blive delt med jer i AULA.  
Efterfølgende er der velkomst ved Søren Ranthe samt oplæg om skolestart i kantinen. Vi henstiller til at 

én forældre møder ind til dette arrangement, da vi har begrænsning på, hvor mange mennesker som må 

samles i vores kantine.  
 

Ved afslutning af første skoledag følges forældre og ledelse hen til Indskolingshuset, hvor 0. årgang vil 

stå sammen med klasseteamet imens vores 2. årgang synger velkomstsang.  
 

Vi henstiller til at den anviste plads under denne del af arrangementer respekteres, da vi fortsat skal tage 

hensyn til, hvor mange mennesker vi samles ved større forsamlinger.  
 

Ved behov for yderligere information, er I velkommen til at kontakte os på antvorskovskole@slagelse.dk 

eller tlf. 58572200 
 

Vi glæder os til et godt samarbejde og ser frem til at åbne vores døre for jer alle til en fantastisk 

skolestart på Antvorskov Skole. 
 

På glædeligt gensyn. 

 
Med venlig hilsen 

 

Britta Thomsen &  Hanne Vinten 

Souschef  Afdelingsleder 
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