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Her kan du og dine forældre 
få information om det at gå 
i skole i Danmark. Enkelte 
punkter kan være forskellige 
fra skole til skole, så spørg din 
lærer, hvis du er i tvivl.

1) Du skal medbringe skoletaske 
og penalhus hver dag. I penal-
huset skal der være mindst to 
blyanter, et viskelæder, en lineal, 
en blyantspidser og farveblyan-
ter. Det er en god idé at kigge på 
dit skoleskema hver aften, evt. 
sammen med din mor eller far, 
så du husker at pakke de ting, 
du skal bruge næste dag. Evt. 
idrætstøj.

2) Du skal hver dag have mad-
pakke, drikkedunk og frugtpose 
med, så du har mad til en hel dag 
i skole. Det er vigtigt, at det er 
sund mad, som giver energi til 
hjernen. Det kan være brød, pa-
sta, bananer, gulerødder, nødder 
etc. 



Der er ofte to pauser om dagen, 
hvor du spiser sammen med dine 
kammerater. Man må ikke spise 
i timerne. På de fleste skoler er 
der mulighed for at købe mad.

3) Det er vigtigt, at du har fået 
morgenmad hjemmefra inden 
du møder i skole, så du ikke er 
sulten, de første timer. Hvis du er 
sulten, kan du ikke koncentrere 
dig om at lære noget nyt.

4) Det er vigtigt, at du ikke 
kommer sent i seng. Du skal sove 
ca. 10 timer hver nat. Så er du 
udhvilet og parat til at lære nye 
ting i skolen.

5) Du skal møde til tiden hver 
dag, gerne fem minutter før det 
ringer, så du sidder klar på din 
plads, når læreren kommer. Når 

det ringer ind efter pause, skal 
du gå ind med det samme.

6) Faget idræt kræver, at 
du skal medbringe idrætstøj: 
Shorts, T-shirt, håndklæde og 
kondisko/rene kondisko, hvis 
det foregår i en idrætshal. Efter 
idræt skal du i bad. Det kan godt 
være, at du er genert i star-
ten, så kan du evt. starte med 
at bade i badetøj, men du skal i 
bad. Piger klæder om og bader i 
samme omklædningsrum. Dren-
ge klæder om og bader i samme 
omklædningsrum.

Hvis du har svømning på dit 
skema, skal du huske at pakke 
svømmetøj: Badebukser/bade-
dragt og håndklæde. Man må 
ikke bade i underbukser. Inden du 
hopper i bassinet, skal du skylles 



grundigt under bruseren i om-
klædningsrummet. 

Du skal skylles igen, når du går op 
af bassinet. Husk at bruge sæbe.

7) På skolen er der et bibliotek, 
hvor du kan låne bøger. Dem skal 
du passe godt på og huske at 
aflevere igen. Det er en god idé at 
kigge/læse bøger hjemme hver 
dag sammen med mor/far. Der-
ved lærer du hurtigere at læse og 
genkende en masse nye danske 
ord.

8) På de fleste skoler skal man 
være udenfor i frikvarteret året 
rundt. Du skal derfor huske varmt 

tøj, når det er koldt: Regntøj, 
gummistøvler, flyverdragt, hue 
og vanter. Ofte må man ikke have 
sko på inde i klassen. Så kan du 
evt. have et par hjemmesko med.

9) I Danmark er det ikke tilladt 
for voksne at slå børn. Hverken i 
skole eller i hjemmet. I skolen er 
det læreren, der bestemmer. Du 
må kun bruge mobiltelefoner eller 
anden elektronik i timerne efter 
aftale med læreren. 

Ligesom de voksne ikke må slå 
børn, må børn heller ikke slå hin-
anden. Hvis du bliver drillet eller er 
ked af noget, skal du sige det til en 
lærer, så hjælper han/hun dig. 



Hvis du ikke følger skolens 
regler kontaktes mor/far, og 
i yderste konsekvens er der 
bortvisning fra skolen.

10) På skolen er der tandlæ-
ge og sundhedsplejerske. Ved 
sygdom kontakt egen læge. 
Husk, at mor/far skal ringe eller 
skrive, hvis du er syg og ikke 
kommer i skole.

Specifikt til forældre
Som mor eller far har du en 
vigtig rolle i at styrke dit barns 
sproglige udvikling. Du kan 
styrke dit barns sprog på mange 
måder. 

Tal, leg, læs, tegn og skriv sam-
men. Herved skabes de bedste 
betingelser for, at dit barn klarer 
sig godt i skolen.

Skolen forventer, at I som  
forældre:
• Deltager i skole-hjemsamta-

ler, forældremøder og andre 
sociale arrangementer, samt 
engagerer jer i barnets hver-
dag ved at spørge til og vise 
interesse for skolen.

• Kontakter skolen, hvis der er 
spørgsmål, eller hvis begi-
venheder i hjemmet påvirker 
barnets skolegang.



• Sørger for, at børnene møder 
til tiden, udsovede og mæt-
te, så de er klar til at mod-
tage læring, og at de har de 
nødvendige ting med i skole: 
Bøger, penalhus, idrætstøj mv.

• Vi forventer, at skole og for-
ældre er sammen om at tage 
vare på barnets trivsel, læring 
og dannelse til fælleskabet i 
klassen. 

Hvad kan I forældre forvente 
af skolen:
• Skolen giver jeres barn en 

faglig solid undervisning.

• Skolen informerer jer, hvis 
der opstår faglige eller sociale 
problemer med jeres barn.

• Skolen arbejder for, at barnet 
trives bedst muligt både fag-
ligt og socialt.

• Skolen prioriterer altid at 
gøre, hvad der er bedst for 
barnet.

     
– Vi glæder os til at se dig!
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