
      

 

 

 

Kære forældre til børn i Fase 1  

på Usserød skole 

 

På Usserød skole arbejder vi med udgangspunkt i 

skolens slogan Her har vi lyst til at lære. Vi ser 

læring, trivsel og dannelse som hinandens 

forudsætninger. Det betyder, at vi lægger stor 

vægt på, at læringsmiljøet er trygt. Et 

læringsmiljø, hvor det er tilladt at lave fejl, da det 

at forsøge, afprøve og turde risikere er afgørende 

for læring.  

Hørsholm kommune har defineret kommunens 

kerneopgave som Fælles - om det gode liv. Under 

denne har Usserød skole defineret sin 

kerneopgave som At eleverne får lært så meget, 

som det er muligt – såvel fagligt som personligt 

og socialt – for hermed at skabe mulighed for 

aktiv deltagelse i det gode liv. 

I Fase 1 er medarbejderne organiseret i 

årgangsteams bestående af 

børnehaveklasseledere, lærere, 

årgangspædagoger og ressourcepædagoger.  

For at kunne være i god læring er de 

nedenstående 7 kompetencer vigtige for 

skolebarnet. Det er kompetencer, vi arbejder 

med i både skoletiden, frikvartererne og på SFO. 

En god skolegang skabes som bekendt i et 

samarbejde mellem elev, forældre og skolens 

medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at I forældre 

er opmærksomme på vigtigheden af at 

understøtte børnenes udvikling af de forskellige 

kompetencer hjemme. I det følgende er de 7 

kompetencer beskrevet i er forældreperspektiv. 

 

  Robusthed 

• Barnet skal selv bære sin skoletaske, 
sætte madkassen i køleskabet, have styr 
på idrætstøj og tjekke ind og ud af 
Tabulex 

• Lær barnet at tage ansvar for små 
hjælpeopgaver f.eks. at tømme 
opvaskemaskinen 

• Spil spil sammen med dit barn, så barnet 
lærer at være en god vinder og en god 
taber 

• Ros dit barn for at øve sig på det, der er 
svært og udvis positiv forventning: Du 
skal nok komme til at lære det. 

• Vær opmærksom på, at det er vigtigt at 
kunne se egne styrker og at kunne tåle, at 
andre er hurtigere til at læse, spille 
fodbold, cykle ol. 

• Vis dit barn, at du er tryg ved de voksne 
på skolen og i SFOen. Så bliver dit barn 
det også. 

• I skolen er der kan-opgaver og skal-
opgaver. Lær dit barn at se forskel. 
 

  Behovsudsættelse 

• At kunne vente på tur og vide, at man 
ikke er glemt 

• At forstå at et nej er et nej og ikke til 
forhandling 

• At kunne følge en besked, instruktion 
eller anvisning fra en voksen i en 
læringssituation  

• Øve at kunne udtrykke egne behov og at 
kunne lytte til andres 

• Det er vigtigt for barnet at lære at lytte, 
når andre taler og ikke afbryde 

 



  Nysgerrighed 

• Turde lade barnet kede sig. Kreativitet og 

fantasi styrkes og udvikles, når ikke alt er 

tilrettelagt uden ”tomme huller” 

• Præsentere barnet for mangfoldighed og 

tale om forskellighed 

• Opfordre barnet til at deltage i 

legegrupper og fritidsaktiviteter 

 

  Vedholdenhed 

• At kunne blive i en aktivitet i længere tid 

• Øve sig på noget, man gerne vil blive 

bedre til f.eks. spille et instrument. 

Øvelse gør ofte mester ☺ 

 

  Automatisering 

• Faste morgen- og eftermiddagsrutiner – 

de fleste børn trives med rutiner. Det 

gælder også for aflevering og afhentning 

på skole og SFO. 

• At være guide for sine børn, når de f.eks. 

skal pakke skoletasken og penalhuset selv 

• At hjælpes til at kunne selv 

• Lær dit barn at forholde sig til årstiden – 

hvor meget tøj bør jeg have på? 

• God rutine for at læse hver dag, når man 

når dertil 

• Husk tålmodighed – ting tager tid og 

sviner måske lidt ☺ 

 

  Selvregulering og selvdisciplin 

• At kunne tåle at få et nej og kunne 

regulere sig efter et nej 

• At kunne sidde stille og holde fokus i et 

givent tidsrum 

• Øve at barnet ikke kun bliver styret, men 

også gradvis lærer at styre sig selv i visse 

sammenhænge 

• Møde barnet med positiv forventning 

om, at det kan 

• Øve barnet i at være sammen med andre 

voksne, som barnet føler sig tryg ved 

• Lade barnet opleve, at dets oplevelser og 

følelser bliver hørt, og at de voksne 

omkring støtter barnet i, hvordan det kan 

komme videre 

• Det er vigtigt at lære at være en del af et 

fællesskab og at være en god kammerat 

 

  Gode omgangsformer 

• Snak ikke om andre børn, personale og 

forældre foran dit barn 

• Lær barnet at tale pænt til og om andre  

• Opfordre barnet til at lege bredt 

• Lær barnet at sige hej og smile til andre 

og ikke kun til de bedste kammerater 

• Lær barnet at få øje på og respektere 

forskelligheder i fællesskabet 

• Lær barnet at sige undskyld, når der er 

grund til det 

 

For forældre er det endvidere en rigtig god idé at 

læse skolebestyrelsens principper eksempelvis 

om kommunikation. Disse kan læses på skolens 

hjemmeside under bestyrelsen. 

           

Venlig hilsen medarbejderne i Fase 1 og SFO 


