
Information til nye skolebørnsforældre
Kære forælder, som skal til at sende dit barn i skole for første gang

- velkommen til Molsskolen!🙂

Herunder følger en række informationer, som kan være nyttige, når man er forælder til et nyt
skolebarn på Molsskolen.

Informationsbrevet her er udformet fra forældre til forældre. Hvis du ved endt læsning, stadig
savner konkrete informationer, skriv til Bjarne på BFH@syddjurs.dk - så får han det med, og
du er på den måde med til at udvikle brevet til næste års forældre til skolestartere.

Praktiske oplysninger
Molsskolens adresse: Skoletoften 17, 8420 Knebel
Telefonnummer, kontor: 87 53 60 50
Telefonnummer, SFO: 87 53 62 88
Læs om SFO på https://www.molsskolen.dk/sfo

Kommunikation mellem lærere og forældre
Al skriftlig kommunikation mellem lærere og forældre foregår via Aula. På Aula kan man
også skrive fællesbeskeder til hele grupper (fx en klasses lærere, alle berørte forældre af en
given årgang osv.).

https://www.molsskolen.dk/sfo


Er du bekymret for dit barns faglige eller sociale trivsel, opfordrer vi til, at vi ringer sammen
eller mødes til en snak.

Sygdom og fravær
Giv besked via Aula inden skoledagens start til dit barns pædagoger og lærere, hvis dit barn
er syg.

Ugeplaner, nyhedsbreve og fællesbeskeder
På Aula (under “min uddannelse”) finder I ugeplanen for kommende uge. Her står central
information om fx turdage, aktiviteter, undervisningsemner. Husk også biblioteksbøger på de
dage, lærerne har angivet, at børnene skal på biblioteket.

Skolens leder, Claus Peter Olesen, udsender de fleste fredage et nyhedsbrev med
information om livets gang på Molsskolen og det, der vedrører skolens liv, fx byggeriet af
Molsværket.

At starte i skole
For de fleste børn er overgangen fra børnehave til skole spændende, sjov og krævende.
Hjælp dit barn til at lande godt i den nye skolehverdag ved at sørge for godt med søvn, rolige
weekender, velkendte fritidsaktiviteter og ved at lytte ekstra meget til barnets behov i de
første måneder.

Antimobbestrategi
Molsskolen har en antimobbestrategi, der beskriver, hvem der har hvilket ansvar i forhold til
at sikre elevernes trivsel på skolen. Strategien indeholder også et afsnit om forældreansvar
og forældresamarbejde, hvorfor den er god at læse - også selvom mobning ikke er et aktuelt
emne for jer som nye forældre.
Du kan finde skolens antimobbestrategi her: www.molsskolen.dk → Praktiske oplysninger →
Politikker for Molsskolen → Anti-mobbestrategi.

http://www.molsskolen.dk


De 7 kompetenceområder
www.klartillaering.dk - Molsskolen arbejder ud fra de 7 kompetenceområder, som vil hjælpe
børn til at møde livet med mod, livsglæde og lyst til læring. Særligt i grundskolen arbejdes
meget konkret med hvert enkelt område, men herudover er det også skolens håb, at vi som
forældre vil bakke op om kompetenceområderne og hjælpe vores børn til at mestre dem.
På hjemmesiden kan du se små videoer af de 7 kompetenceområder: robusthed,
behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering, selvregulering/selvdisciplin
og gode omgangsformer.

Madpakker
Når jeres barn starter i 0., sørger lærerne hver dag for at give tid til, at børnene kan spise to
madpakker: en mindre formiddagsmadpakke og en frokostmadpakke i spisefrikvarteret.
Børnene skal selv have en drikkedunk med - skolen har koldtvandsautomater.
Det er op til jer som forældre at afgøre, hvad og hvor meget mad, jeres barn skal have med i
skole. Skolen opfordrer til, at I giver jeres barn en god og nærende madpakke med.
I løbet af skoleåret 2023-2024 vil det blive muligt 2-3 gange i løbet af ugen at købe et
middagsmåltid i Molsværket.

SFO - åbningstider og tiden efter SFO
Molsskolens SFO er for alle børn i 0.-3. klasse. Børnene skal tilmeldes via den digitale
pladsanvisning, og der er to takster at vælge mellem: et morgenmodul*, hvor barnet kan
møde i SFO om morgenen mellem kl. 6.30 og 8.30. Og et fuldtidsmodul, som rummer både
morgen og eftermiddag.

*tilbuddet gælder ikke på “ikke-skoledage” og skoleferie

Sfo'ens personale deltager også som pædagogisk personale i skoletiden, støtte mv i
undervisningen i løbet af skoledagen. Derfor er langt det meste personale kendt for børnene,
og der er en glidende overgang mellem skoledag og SFO-tid. Hver dag, efter skoledagens
afslutning sørger SFO-personalet sammen med børnene for at “checke dem ind” på
Aula-skærmen.

I SFO'en er der mulighed for forskellige aktiviteter ugen igennem. Disse fremgår af ugebrev
og en fysisk tavle i SFO’en. Derudover har børnene også mulighed for at “lege efter eget
ønske”, fx spil, udeleg, tegne, og andre kreative hyggeaktiviteter.

Hver dag omkring kl.14.30 serverer personalet i SFO’en noget eftermiddagsmad til børnene,
fx frugt.

http://www.klartillaering.dk


Personalet i SFO’en bistår gerne børnene med at komme afsted til skolebussen,
Kulturskolens musikundervisning på skolen og fritidsaktiviteter i Molshallen. I skal som
forældre notere i Aula på komme/gå-modulet, hvis jeres børn skal sendes afsted på
bestemte tidspunkter til noget ovenstående.

Afhentning af børn skal ske i SFO’ens lokaler, og det er vigtigt, at I som forældre hjælper
børnene til at få checket ud på Aulas komme/gå-modul på infoskærmen.

Legepatrulje
Legepatruljen består af elever fra 6. årgang. ´En gang om ugen i perioder besøger de l de
mindste elever i middagspausen, hvor de igangsætter lege og aktiviteter.

Købmanden i Knebel / At forlade skolens område?
Elever i Molsskolens 0.-6. klasse må ikke forlade skolen i undervisningstiden - heller ikke for
at gå til købmanden.

For eleverne i 7.-9. klasse gælder, at lærerteamet omkring den enkelte klasse fastlægger
retningslinjer for, hvorvidt eleverne må forlade skolen.

Brug af mobiltelefoner
Enkelte børn har mobiltelefoner med i skole. Mobiltelefonerne må ikke benyttes i hverken
skoletid eller SFO-tid, medmindre det er aftalt med en voksen.

SkoleiPads
Skole Ipads benyttes kun i undervisningen. I SFO´en kun efter aftale med en voksen.
Hverken i skole eller SFO tillades brug af youtube og tilfældig søgning på Internettet.

Faglighed - Tryghed - Natur
Skolens værdier er Faglighed, tryghed og natur. Læs om Molsskolens profil på
www.molsskolen.dk

http://www.molsskolen.dk


IF Mols og Kulturskolens tilbud
Molsskolen ligger i tæt tilknytning til Molshallen og Molsværket. Læs om fritidsidræt på
www.if-mols.dk
Kulturskolen kommer på Molsskolen to dage om ugen. Her er der bl.a. mulighed for at gå til
undervisning i et instrument. Læs mere på www.syddjurs-kulturskole .dk.

Aflevering og afhentning
Aflever og afhent dit barn ved “kys-farvel-pladsen”. Brug ikke pladsen ved busserne til
aflevering og afhentning. Parker ved busserne, hvis du fx skal følge dit barn ind i skolen.

Skolebusser og buskort
Der kører busser fra og til Rønde, Skødshoved, Helgenæs, Grønfeldt og Ebeltoft, som
passer med skolens ringetider.

Dit barn kan få et buskort til bus 1, 2 og 121 til folkeregisteradressen - henvendelse til
skolens kontor (87536050)

Vil du gerne engagere dig på skolen?
Du kan fx

● Stille op til Fællesbestyrelsen (fælles bestyrelse for Molsskolen og Naturbørnehaven
Mols Bjerge og Børnehuset Mols.).

● Være en aktiv forælder i klassens forældreråd.
● Berige en undervisningslektion med det, du kan, har og/eller ved

Traditioner på Molsskolen
Der er en del traditioner på Molsskolen - her nogle eksempler:

● Skolestarterne planter et træ
● Motionsdag
● Omvendt julekalender
● Julekrybbespil
● Idrætsdag før sommerferien
● Lucia på skolen og i Lyngparken
● Skolefest
● Lejrskoler og friluftsture

http://www.if-mols.dk
http://www.kulturskolen.dk


● Juleklippedag
● Fællessamlinger
● Skolefodbold
● Sidste skoledag for 9.årgang
● Udstillinger, cykelture, teater og koncerter
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