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Forord
Om kort tid starter jeres barn på et nyt 
kapitel. Som forældre skal I træffe et 
valg, så jeres barn får et skoletilbud, 
der matcher de ønsker, I har for jeres 
barns læring, trivsel og udvikling de 
næste mange år frem.  
Med velkomstfolderen “Velkommen til 
Antvorskov Skole”, vil vi gerne kvalifi-
cere jeres valg ved at give jer et indblik 
i skolelivet på Antvorskov Skole. 

I vil kunne læse om vores brobygnings-
samarbejde med daginstitutionerne 
før skolestart, skolestart, gensidige 
forventninger og ikke mindst gode råd 
og vejledning om, hvordan man som 
forældre kan understøtte sit barn i 
tiden inden skolestart. 

“Et billede siger mere end 1000 ord!” 
Derfor håber vi, I ikke bare læser denne 
folder, men også ser vores velkomst-
film. Med den forsøger vi at give jer et 
indblik i vores indskolingshverdag.

Ved overgangen fra børnehave til  
skole opstår der som regel en masse 
spørgsmål. I velkomstfolderen har vi 
beskrevet praktiske informationer 
omkring skolestart på Antvorskov 
Skole, som forhåbentligt giver jer  
den fornødne information. 

Skulle I have behov for yderligere 
informationer, er I velkomne til at tage 
kontakt. Se kontaktoplysninger på 
sidste side. 

Vi ønsker alle elever og forældre 
velkommen til en god start på 
skolelivet på Antvorskov Skole. 

Med venlig hilsen
Skoleledelsen på Antvorskov Skole 

https://youtu.be/GRjGwrc02Go


 

 

Om Antvorskov Skole 
Antvorskov Skole er en meget søgt  
skole. Vi er Slagelse Kommunes   
største skole, men vi kan også   
beskrives som mange små skoler i   
den store skole. Hver afdeling har   
sin egen bygning, så eleverne kan  
være nær på dem, de kender bedst. 

Mange elever betyder også mange  
muligheder for at kunne tilbyde og   
udvikle alsidige læringsmiljøer ikke  
bare i den enkelte klasse, men også  
på tværs af årgange og interesser.  

Fællesskaber og det at lære sammen  
er det bærende fundament. Som for- 
ældre skal I være enige i, at det ikke  
kun handler om, hvad I og jeres barn  
kan få fra skolen, men også om, hvad  
I kan byde ind med både når det er  
sjovt, og når vi sammen øver os i at  
lære det, der er svært. 
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Skolens vision 
Skolens vision er at være en  
anerkendende og inkluderende  
virksomhed, som skal danne og  
udvikle elevernes sociale, faglige  
og personlige kompetencer, 
så de hver især kan mestre  
fremtiden, hvad den end måtte  
bringe i en globaliseret verden. 

På Antvorskov Skole supplerer vi  
de kompetencer med teknologi-
forståelse. Nutidens læring er i høj  
grad både betinget, understøttet  
og udfordret af den enkelte elevs  
teknologiske formåen. Derfor er  
Antvorskov Skole helt i front på  
skoleområdet i forhold til at im-
plementere teknologiforståelse  
for alle elever på alle årgange. 

Antvorskov Skole skaber grundlag  
for muligheder og netværk til at  
understøtte vores elevers skolegang.  
Jeres barns trivsel og faglige udvikling  
i dansk og matematik følges halvårligt  
af årgangsteamet, i lærernes fagteams
og til udviklingsmøder med lærings-
konsulent og afdelingsleder. 

Resultatet fra samtalerne anvendes  
af lærerne til at kunne tilrettelægge  
den rette undervisning for eleverne,  
for derved at skabe grobund for en  
progressiv faglig udvikling.  

På  Antvorskov Skole har vi som den  
eneste skole i landet en fuldtidsansat  
danskfaglig læringskonsulent, der har  
ansvar for at sikre, at lærerne har  
mulighed for at omsætte den nyeste  
akademiske viden på området til  
faglig og pædagogisk praksis i klasse-
lokalerne. 
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Målsætninger 
 V i lægger vægt på udvikling af høj faglighed med udgangspunkt i   
den enkeltes ressourcer. 

 Gode  relationer er omdrejningspunktet for vores skole. 

 A lle er integreret i skolens faglige og sociale kultur. 

 E levernes dagligdag er præget af struktur under den voksnes tydelige ledelse. 

 E levernes trivsel sikres via daglig fysisk aktivitet. 

 V i påtager os medansvar for fælles faglig og pædagogisk refleksion   
og udvikling. 

 Vi  er kompetente og udnytter vores kvalifikationer. 



Skoledagen 
Skoledagen er bygget op omkring et  
fast ugeskema. Det giver en alsidig,  
men genkendelig hverdag for eleverne.
På Antvorskov Skole har vi priorite -
ret flere lektioner i dansk, matematik 
og engelsk for at give lærerne større  
råderum i udviklingen af spændende  
undervisning. 

 

På 0. årgang arbejder vi med sprog, 
matematisk opmærksomhed, natur- 
faglige fænomener, kreative og musiske  
udtryksformer, krop og bevægelse  
samt engagement og fællesskab. 

Et skema i indskolingen er  
rammesat således: 

08.00-14.30 08.00-13.35 08.00-13.35 08.00-13.13 08.00-14.30 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag FredagMødetider 

0.-3. klasse 

Vi forventer, at eleverne møder ind kl. 7.50, så de er klar til undervisning kl. 8.00, 

SFO 
Vores morgen SFO åbner dørene  
kl. 6.30, hvor der er mulighed for,  
at barnet spiser morgenmad samt  
får en rolig start på dagen.  

Efter skoletid er der mulighed for,   
at barnet kan være i SFO frem til   
kl. 17.00.  

SFOen tilbyder forskelligartede  
aktiviteter, men også mulighed 
for selvvalgt leg.  

Målet for vores aktiviteter er at styrke   
og fremme børnenes samarbejdsevne,  
fællesskabsfølelse, selvtillid og   
kreativitet. 

SFOen arbejder ud fra et årshjul med  
udgangspunkt i årstiderne.  

Vores intention er at skabe en tryg   
og god skoleuge med en SFO, der   
har gode tilbud af en høj pædagogisk  
kvalitet til glæde for børnene. 

Tilmelding til SFO er via borger.dk. 

 

https://www.borger.dk


 

NEST klasser 
NEST klassen er et kombineret tilbud 
for vores distriktselever og fire visite- 
rede elever med en autismespektrum  
forstyrrelse. Klasserne har færre elever 
og en større bemanding, så det er 
muligt at skabe et skoletilbud med  
endnu mere plads til at sikre udviklin-
gen af et fællesskab, hvor alle kan 
lære mest muligt. 

I dag har vi et velfungerende   
NEST spor i indskolingen, som er på  
vej til at brede sig til mellemtrinnet   
bl.a. ud fra tilgangen: 

 Hvis  elever ikke lærer på den måde  
vi underviser dem, så må vi under- 
vise dem på en måde, så de lærer. 

 V ores elever er mere ens, end de   
er forskellige. 

NEST pædagogikken udbredes fra  
tanken om, at veltilrettelagt under- 
visning med tydelige klasserums- 
ledelse og struktur i klassemiljøet   
– er godt for alle vores elever! 

Social kanon 
Vi tager trivsel og inklusion alvorligt   
og ønsker at skabe motiverende   
læringsmiljøer som fundament for   
solide og trygge læringsfællesskaber.  
Til formålet er der udviklet en social  
kanon med fire gennemgående   
temaer fra 0. til 2. årgang: 

 En god skolestart – hold en ven i   
hånden. 

 Den lærende elev . 

 S prog og kommunikation. 

 F ølelser. 

De ovenstående temaer arbejdes der  
med kontinuerligt i alle klasser for at  
skabe et fælles fundament for elevers  
udvikling af sociale kompetencer.  

I indskolingen har vi AKT pædagoger,  
som hver dag står til disposition for at   
understøtte elever, der har behov for  
en hjælpende hånd.  
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Fysiske rammer 
Vi er glade for vores fysiske rammer.  
I indskolingshuset vil I møde store,  
lyse og velindrettede klasselokaler.  

Der er plads til, at både skole og SFO  
kan indrette sig, så der skabes rum for  
mangeartede læringsmiljøer på tværs  
af den samlede skoledag. Rundt om  
klasselokalerne er der mindre rum og  
gode gangarealer, hvor det er muligt  
at trække ud, i læringsfællesskaber på  
tværs af klasser eller i mindre hold.  

I vores fantastiske udearealer er   
der både masser af plads til fysisk   
udfoldelse og alsidige legemiljøer,   
som inviterer til leg og bevægelse i  
en kombination af naturen tæt på og  
moderne, udfordrende legeredskaber. 

Vi  kan med gode fysiske rammer  
tilbyde en sammenhængende skole-
dag, hvor SFO’en er en integreret  
del af Indskolingshuset. Noget der  
skaber tryghed for barnet gennem  
hele dagen. 
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Alsidige læringsmiljøer 
På Antvorskov Skole er der mange  
muligheder både i skolen og på ture  
ud af huset.  

Slagelse Musikskole er en hel særlig  
samarbejdspartner. De står for vores  
musikundervisning fra 0.-3. klasse  
understøttet af en pædagog som ken-
der klassen. Det sikrer, at vores elever  
præsenteres for mange sider af faget.  

Skolegangen kan ind imellem bøvle   
for de fleste, og oftest er det fordi,   

der er noget, der er svært at lære, 
hvad enten det er fagligt eller i   
måden at være sammen med andre.  
Det hjælper vi med på mindre hold. 

Ind imellem er det modsatte tilfældet.  
Vi har elever, der er privilegerede i   
forhold til læring, og dem har vi også   
et særligt fokus på, så de har mulig- 
hed for at få tilgodeset deres behov   
for supplerende læringsfællesskaber. 

Teknologiforståelse 
Bee-Bot, KUBO og LEGO WeDo er  
teknologier vi benytter i indskolingen 
arbejdet med teknologiforståelse er  
mere end at lade eleverne lege med  
robotter.  

Vi  sikrer, at eleverne gennem deres  
skolegang bliver fortrolige med både  
programmering, innovation og design.  

Vi  har de seneste år været med til  
at udvikle faget Teknologiforståelse,  

hvor formålet er at forene humani-
stiske, kreative og datalogiske  
fagområder for at danne eleverne  
til kritisk at undersøge og anvende  
digitale teknologier.  



 

 
 

 
 

 

 

Traditioner 
På Antvorskov Skole værner vi om årstidens og egne traditioner. Vi mener,  
de er medvirkende til at styrke fællesskabet, samt skabe rammer om vores  
hverdagsværdier.  

Vi  forventer, at alle elever deltager i skolens sociale liv og traditioner og opfordrer  
derfor jer forældre til at bakke op omkring disse, ved at prioritere barnets  
deltagelse – også til de arrangementer, som kræver forældredeltagelse. 

 For alle årgange:  

  Motionsdag. 
  Juleafslutning med fælles kirkegang   
i Antvorskov Kirke.  

 Trivselsdag. 
 Sidste skoledag. 

For indskolingen: 
  Store Båldag. 
  Julearral gement. 
 Fastelavn. 
 Sommersjov. 
  Bildsølejr for 2. årgang. 

Cafe Kundskab 
Antvorskov skole har en velfungerende  
café - Café Kundskab. 

Caféen drives af en kok og en   
ernæringsekspert, som hver dag laver  
mad til de elever, der ønsker at købe.   
Maden fremstilles med sundhed for  
øje. Sukker undgås så vidt muligt,   
men med plads til forkælelse. 

Vores Café har fået anerkendelse fra  
Fødevarestyrelsen og deres konsulent,  
som også er rådgiver for “Alt om kost”.  
De roser os for at have et godt og   
varieret udbud af varer.  

0.-4. årgang har mulighed for at købe 
madpakker om fredagen i kantinen  
fra kl. 7.30-8.00 om morgenen.  

5.-9. årgang kan købe i spisefrikvarteret
hver dag, hvor nogle af vores  
7.-9. årgangs elever hjælper til. 

Café Kundskab har hyggelige  
traditioner. De julehygger om os  
med risengrød, æbleskiver og “klasse-
trilning” af havregrynskugler og sikrer  
os den varme suppe på kolde og våde  
vinterdage. Endelig er de med til at  
sige farvel til vores 9. årgangs elever  
med et stort morgenbord. 

Det er kun muligt at betale med   
betalingskort i Caféen. Betalingskortet  
udleveres i kantinen. Administration  
af jeres betalingskort sker via skolens 
hjemmeside. For at begrænse køb  
på betalingskortet, kan der sættes 
et max beløb ind pr. dag. 
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Brobygningsbeskrivelse 
Brobygning mellem dagtilbud og skole er afgørende og  
betydningsfuld for at skabe de bedste betingelser for barnets  
skolestart. I Slagelse Kommune samarbejder vi ud fra en  
fælles tværgående kanon. Formålet med kanonen er at skabe  
trygge overgange for børnene. Hen over året introduceres  
børnene til fælles og dermed genkendelige aktiviteter og lege,  
som ud over de sproglige kompetencer også styrker børnenes 
alsidige, personlige og digitale kompetencer.  

I tiden op til skolestart 
Op til skolestart udarbejder barnets daginstitution bro-
bygningspapir, hvor der både er en institutions- og en  
forældredel. Jo ærligere jo bedre kan vi forberede jeres  
barns skolestart, herunder at få det indplaceret bedst  
muligt ved klassedannelse.  
Det er vigtigt at I, som forældre giver skolen samtykke til  
at få indsigt i barnets brobygningspapir fra daginstitutionen.  
Før skolestart besøger vores børnehaveklasselærere og  
AKT pædagog vores primære daginstitutioner med henblik  
på overleveringssamtale med barnets pædagog. 

Skolestart 
Allerede ved barnets første skoledag bestræber vi os på  
at skabe forudsigelige rammer, tryghed og ikke mindst  
gode relationer mellem barnets nye klassekammerater.  
Forskning inden for skolestart viser, at netop betydning af  
gode og sunde relationer med barnets klassekammerater,  
har og vil få betydning for skoleforløbet. 
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Indskrivning
af barnet 
I Slagelse Kommune sker indskriv-
ningen til skolestart ved, at skolerne  
i november, udsender brev til alle  
forældre med barn, som skal starte  
i det efterfølgende skoleår.  

Indskrivningen foregår elektronisk på  
Slagelse Kommunes hjemmeside. 
Indskrivning er åben i perioden fra   
medio november til medio januar.  

Får du brug for hjælp under indskriv-
ningen, skal du kontakte dit barns   
distriktsskole.  

Det er forælderen med barnets   
bopælsadresse, som kan indskrive  
barnet.  

Ved indskrivningen kan du vælge,   
om du ønsker SFO-plads på den   
skole, barnet eventuelt kommer til  
at gå på.  

Slagelse Kommune plejer at tilgodese  
det frie skolevalg, men man er  
garanteret en plads på distriktsskolen. 

Klassedannelse for 
kommende 0. årgang 
For at etablere de mest læringsparate  
klasser, hvor der også kan udvikles  
gode sociale relationer, anvendes   
følgende faktorer i klassedannelses-
processen: 

  Forældre og pædagogers bro- 
bygningsskemaer fra samtlige   
institutioner med børn til skolen.      

   Forældre, der ikke ønsker sit barn   
i NEST klassen, skal angive det i   
forbindelse med ansøgningen om  
optagelse på skolen. 

  Der skal så vidt muligt være   
lige mange elever i klasserne. 

  Elever med særlige behov   
fordeles ligeligt. 

 Piger  og drenge fordeles ligeligt. 
 S øskende og elever med familie-
mæssige relationer går ikke i   
samme klasse. 

Skolen kan til enhver tid ændre   
klassesammensætningen ud fra   
pædagogiske hensyn. 
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Barnets parathed 
En god skolestart er ikke tilfældig. Den afhænger i høj grad også af det enkelte  
barns parathed. Gode pejlemærker for det er: 

 A t glæde sig og være motiveret for at starte i skole. 

 A t have lyst og mod på at lære noget.  

 At  kunne forstå fælles beskeder og instruktioner. 

 At  være selvhjulpen. 

 A t beherske sproget. 

 A t kunne noget med sin krop. 

 A t kunne udskyde behov. 
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Gode råd med på vejen
inden skolestart 

 Lad  dit barn lege med andre børn.    
 Vær  god til at invitere med hjem. 

 T ræn dit barn i at lytte, genfortælle   
og svare på spørgsmål. 

 Lær  dit barn at vise hensyn og give  
plads til andre. 

 L ær dit barn at lytte til andre uden   
at afbryde. 

Ved allerede nu at hjælpe dit barn godt på vej til en god skolestart, er du med  
til at gøre en forskel. Du kan gøre en forskel ved: 

 L ær dit barn at overholde aftaler. 

 Lad  dit barn hjælpe til med praktiske  
opgaver. 

 L ær dit barn at vente på tur. 

 L ær dit barn at kunne udholde   
frustrationen, når det taber i spil. 

Gensidige forventninger 
På skolen har vi høje forventninger  
til eleverne. Ved at vise tillid til  
deres evner og lade dem løse  
dagens udfordringer støttet op  
af vores pædagogiske personale  
får vi udviklet kompetente børn.  
Et arbejde som sker i et tredelt  
samarbejde mellem skole, elever  
og forældre med fokus på at:  

 Skabe høje forventninger . 

 Skabe  muligheder for progression. 

 V ise at læring er hårdt arbejde. 

 Fokusere  på alle børns udvikling. 

 Etablere  god og forpligtende dialog. 

Gør dit for at overholde skolens regler  
og principper – de er udarbejdet for  
at sikre de bedste betingelser for alle  
elevers læring, udvikling og trivsel.  

Husk: Det bedste du kan gøre for  
dit eget barns udvikling i skolen,  
er det, du kan gøre for klassens  
fællesskab. 
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Vigtige datoer 

MEDIO NOVEMBER  
 Afholdes informationsmøde  

med præsentation af Antvorskov  
Skole. Arrangement annonceres

 på skolens hjemmeside. 
 Brev om indskrivning i  

E-boks til distriktselever.

NOVEMBER – JANUAR  
 Ultimo november åbner den  

elektroniske indskrivning. 
 I kommentarfeltet til indskrivningen  

noteres, såfremt der er særlige vilkår  
og/eller fravalg af NEST klasse. 

 Medio januar lukker den  
elektroniske indskrivning.  

MARTS  
 Center for Skole  
giver besked om  
skoleoptagelse. 

MEDIO JUNI 
 “Velkommen til skole”  

et fælles arrangement for  
forældre og barn.  

 Arrangement annonceres  
på skolens hjemmeside. 
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Yderligere 
information 
Ønskes yderligere information om 
skolestart på Antvorskov Skole 
henvises til vores hjemmeside 
antvorskovskole.slagelse.dk.

Ved behov for personlig kontakt, 
henvises til skolens kontor 
på tlf. 58 57 22 00.

Ved bekymring eller særlige forhold 
der skal arbejdes med i forhold til 
skolestart, er der mulighed for et 
møde med indskolingslederen, 
AKT pædagog, skolerådgiver, 
pædagog og/eller leder fra 
afgivende daginstitution.

https://antvorskovskole.slagelse.dk


Historien 
om 
vores 
logo 
Logoet for Antvorskov Skole er et æble med en silhuet af et træ. 

Æblet har symbolværdi i mange kulturer på tværs af landegrænser  
og tid. Vi kender æblet fra “Kundskabens træ”, og forbinder det med  
skolens faglighed. 

Bidemærket i æblet er en silhuet af et lindetræ. 

Lindetræet har fra skolens begyndelse været fælles samlingspunkt.  
Over tid er det blevet symbol for vores fællesskaber. 

I folketroen beskyttede lindetræet mod lyn. Som skole har vi særligt  
fokus på at bygge bro mellem hverdagsforståelse og naturvidenskabelig  
viden.  

Antvorskov Skole danner og uddanner elever til fremtiden.  

Vi  arbejder målrettet med teknologiforståelse, som en vigtig del af  
både naturvidenskabelige og humanistiske kompetenceområder.  

På den måde binder logoet fortid, nutid og fremtid sammen. 

Vil du være med, så “tag en bid af æblet” og bliv en del  
af Antvorskov Skole. 

Antvorskov Skole 
Sejerøvej 1, 4200 Slagelse 

Tlf.: 58 57 22 00 
E-mail: antvorskovskole@slagelse.dk

antvorskovskole.slagelse.dk 

https://antvorskovskole.slagelse.dk
mailto:antvorskovskole@slagelse.dk
https://www.facebook.com/AntvorskovSkoleOfficiel
https://www.instagram.com/antvorskov_laeser
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