
Indskrivning kan ske i perioden fra den 15. de-

cember til den 10. januar på syddjurs.dk 

P E R S O N A L E

PR
OG

RA
M

 F
OR

 1
. 

SP
IR

ED
AG

V E L K O M M E N

Pædagog Hanne Svendsen fra Børnehuset Mols, 

følger med Spirebørnene den første måned. 

Derudover vil pædagog Marie Bomberg Pedersen 

være en fast person i Spiren.

Øvrigt personale fra SFO’en: 

Daniel, Cilja og Marit.

SFO leder: Jesper Zacho

08.00-09.40 Kaffe/the og morgenbrød i SFO’en.
 Velkomst ved Claus/Bjarne og Jesper 

præsentation af personalet 

09.40-09.00  Morgensamling i Festsalen.

09.00-09.30 Leg i SFO’ens lokaler. Mulighed for at 
 forældrene at tale med personalet 

samt få præsenteret ugeplan og ske-
ma.

09.30-09.45  Frikvarter med Indskolingen.   
Herefter farvel til forældre 

09.45-11.30:Rundtur på skolen, ude og   
inde. (Hvor må vi gå, og hvad kan vi 
lave?)

11.30-12.00 Vi spiser madpakker

12.00-12.30 Frikvarter med Indskolingen

12.30-13.30 Leg og hygge i SFO, bålhytte og lege-
plads.

13.30   ”Skoledagen” er slut

13.30-16.00 De Spirebørn, der er tilbage, mødes 
og er sammen med SFO-børnene.

Molsskolen 

Skoletoften 17

8420 Knebel

www.Molsskolen.dk

Tlf. 87536050 SFO: 87536288
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• at sige goddag og farvel til personalet, 
så vi ved om dit barn er kommet eller 
tagt hjem.

• dagligt at tjekke, om der er beskeder til 
jer i AULA.

• en god rygsæk til ture med plads til 
madpakke og drikkedunk.

• at vi anbefaler, at I venter med skole-
tasken til skolestarten efter sommerfe-
rien.

• at der er skiftetøj, gummistøvler og  
regntøj i garderoben.

• at der skal være navn i alt tøj og fodtøj.

• ALTID at give personalet besked om 
vigtige forhold som berører barnet, så vi 
i fællesskab kan hjælpe og støtte jeres 
barn bedst muligt.

V E L K O M M E N  T I L  S P I R E N

Åbningstider:
Spiren/SFO  
• mandag-torsdag kl. 06.30-17.00
• fredag  kl. 06.30-16.00
Spireaktiviteter: kl. 09.30–14.00
Efter 14.30 er SFO- og Spirebørnene sam-
men i SFO.

Dagsrytme
Spirerne vil hver dag deltage i Indsko-
lingens morgensamling fra 9.10 til 9.30. 
Vi forventer, at jeres barn møder inden 
8.30, da vi starter dagen med en lille ”læ-
sestund”, som alle andre i indskolingen. 
Efter samling og frikvarter, starter dagens 
program med en lille formiddagsmad.

Når spireprogrammet slutter, vil der være 
frugt eller en eftermiddagsbolle. Herefter 
går Spirerne sammen til SFO, hvor de er 
sammen med de andre børn og voksne fra 
SFO´en.

Moduler
Alle børn, der går i Spiren, er også auto-
matisk tilmeldt fuldtidsmodulet i SFO´en 
efter sommerferien. Ønsker I ikke SFO 
eller eventuelt kun morgenmodulet efter 
sommerferien, skal I inden den 1. juni 
melde jeres barn ud via den Digital 
Pladsanvisning.

Vigtige datoer:
• Spirestart - fredag 1/4 kl. 8.00 i 

SFO’en
• Første skoledag - mandag den 8/8 kl. 

8.30 i SFO’en.

Kære nye børn og forældre

Vi ønsker jer velkommen til tidlig skolestart på 
Molsskolen.
For at alle får så god en start på Molsskolen som 
muligt, har vi sørget for, at der både er nyt og 
kendt for børnene.
SPIREN har som mål, at børnene bliver klar til 
skolestart ved gradvist at lære skolemiljøet, skole-
hverdagen og ikke mindst hinanden at kende.
Vi har erfaring med, at de nye børn forholds-
vis hurtigt lærer alt det nye at kende, føler sig 
hjemme og ikke mindst føler sig klar til skolestart-
en.

For at gøre overgangen tryg, vil der være kendt 
personale fra børnehaven blandt de voksne i spire-
hverdagen.
Spiregruppen vil som udgangspunkt holde til i 
Spirelokalet ved SFO’en, men vil selvfølgelig også  
være i SFO-lokalerne samt i skolens bibliotek, 
Festsalen, Gymnastiksalen, Billedkunstlokalet etc.
Gruppen vil naturligvis også tage på ture ud i den 
fantastiske natur, vi har lige udenfor døren.

Vi ønsker, at alle de nye børn får en tryg og god 
start samt gode fælles oplevelser.

Med venlig hilsen
Molsskolen


