ÅBENT HUS INDSKOLINGEN

VIDSTE DU
at Randers Realskole tilbyder en 1. klasses undervisning
- lige fra børnehaveklasse!

VIDSTE DU OGSÅ
at for at give børnene det bedst mulige afsæt,
starter vi skolen allerede i marts måned i SFO’en !
- at selv om Randers Realskole er Danmarks største privatskole, så fungerer
indskolingen som en lille separat skole i den store skole - i trygge og
inspirerende omgivelser i den såkaldte glasbygning.
- at vi har et tæt, elevfokuseret samarbejde mellem vores skole-fritids-ordning
(SFO) og skolen, der skaber sammenhæng og udvikling i børnenes hverdag.
- at de nye elever i børnehaveklasserne starter i SFO allerede 1. marts, hvor
deres kommende lærere og pædagoger har fokus på bl.a. sproglig opmærksomhed, social trivsel og børnenes motoriske udvikling.
- at hver klasse har sin egen primærpædagog, som deltager i klassens
aktivitetstid og trivselslektioner.
- at vores mange tiltag for at give børnene det bedst mulige afsæt for det
videre skoleforløb gør, at 25 elever i klasserne som udgangspunkt er en god
størrelse med mange muligheder for dynamik og gode kammeratskaber.
- at selv om vi er kendt for høje krav til fagligheden i undervisningen, så er leg,
musik og bevægelse et naturligt pædagogisk fundament - med daglig aktivitetslektion udendørs, temauger, gratis musikundervisning efter skoletid m.m.

VIL DU VIDE MERE
- så kom til indskolingens åbent hus arrangement:

ÅBENT HUS lørdag 1. september kl. 10 - 12
10.00 – 10.20: Velkomst
10.20 – 11.40: Undervisning og værksteder
		 Oplev at gå i 0. klasse
		 Leg og læring på udearealet
		 “Åbne klasseværelser”
		 SFO/førskole med værksted og aktiviteter
11.40 – 12.00: Information, spørgsmål ...
		 Personalet besvarer spørgsmål
		 Folder kan rekvireres
		 Legepladsen kan afprøves
Der serveres forfriskninger under arrangementet
Venlig hilsen
pædagoger og lærere i indskolingen
Randers Realskole
Fabers Allé 3
8900 Randers C
tlf. 8712 3230

www.randersrealskole.dk

