
 

 

 

Søndermarksskolen Sfo 
Søndermarksvej 117 
76-409810 
Kontaktperson: Marianne Seidelin 
 
 
Trekløveren 
Hasselvænget 13 
75830729 
Kontaktperson: Charlotte Bojsen 
 
Grønnedalens børnecenter 
Løget Center 76d 
75834347 
Kontaktperson: Rikke T. Sørensen 
 
Solsikkens  
Grønlandsvej 188 
76818722 
Kontaktperson: Annette Jensen 
 

 

 

 

 

 

 



 

Kære forældre. 
 
Samarbejde mellem børnehave og skole er vigtig for helheden i bør-
nenes overgang fra børnehave til skole. Derfor har vi på Søndermar-
ken udarbejdet denne folder, der beskriver samarbejdet med før-
skolegrupperne og skolestart.   
 
Samarbejdet foregår mellem: 
• Trekløveren 
• Grønnedalens Børnecenter,  
• Solsikkens børnehave  
• Søndermarksskolen. 
 
Søndermarksskolen er den skole som vi primært samarbejder med, 
selvom der er børn, der vælger andre skoler i Vejle. 
 
Som en del af den røde tråd, skal alle børn, der skal starte i børne-
haveklasse, tilbydes en plads i en førskolegruppe senest  marts i året 
med skolestart. 
 
Det er forskelligt fra  den enkelte børnehave og Sfo hvornår Førsko-
legrupperne starter. Oplysninger herom kan fås  i den enkelte insti-
tution. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Overordnede mål for førskolegrupperne: 
 
Målet med førskolegrupperne er at sikre børnene en glidende overgang 
mellem børnehave og skole. Herunder at de lærer skolens personale og 
de fysiske rammer at kende, og at børnene i en gruppe med jævnald-
rende kan blive udfordret både praktisk og pædagogisk.  

Det er ledelsen fra Sfo´en  og institutionerne, der udstikker de over-
ordnede rammer og mål. 
 
På Søndermarken har vi førskole tilbud i institutionerne og på skolen. 
Indholdet er forskellige fra hinanden, og oplysninger herom kan hen-
tes i den enkelte børnehave og på skolen. 
 

Det opnår vi ved at: 

 
Sikre, at børnene får kendskab til skolen inden skolestart ved fælles 
aktiviteter, der primært foregår på skolen. 
  
At alle børn, inden de starter på Søndermarksskolen har: 

· Besøgt børnehaveklassen 
· Mødt personale fra skolen 
· Har haft aktiviteter med de andre førskolebørn i området. 

 
I hver institution og SFO, er der udpeget en kontaktperson, som plan-
lægger aktiviteterne og samarbejder med kontaktpersonerne fra de 
andre institutioner. Disse aktiviteter vil foregå fra ca. april-juni. De 
mødes senest i januar. 
 
I de tilfælde hvor institutionerne anbefaler skoleudsættelse, kan bar-
net ikke starte i førskolegruppe på skolen 
 


