
Kolding Realskole 

Kolding Realskole er en kulturbærende skole, 

hvor faglig kvalitet og dannelse er grundlaget.  

Vores mål er at skabe de bedste rammer for, at 

eleverne udvikler sig, samtidig med at de 

lærer at indgå i fællesskaber, hvor de er 

aktive, ordentlige og deltagende.  

Vores værdier – faglighed, ordentlighed, 

glæde, dedikation og mod – står ikke blot på 

papiret, men findes og lever i vores hverdag 

med hinanden og med eleverne. 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen i førskolen 

Det er vigtigt for os at give børnene en god 

overgang fra børnehave til skole.  

Derfor starter skolelivet på Kolding Realskole 

med Førskolen, hvor skolen og SFO’en i et tæt 

samarbejde har udarbejdet et forløb, der bygger 

på skolens værdier. Her lærer børnene skolelivet 

og de voksne at kende, så de er parate til at 

danne nye venskaber og få den bedste start på 

skolelivet. 

 

Vores værdier 

Faglighed:  

Vi vil bevare og videreudvikle Kolding Realskoles 

høje faglige og pædagogiske niveau.  

Dedikation:  

Vores passion og interesse er at understøtte og 

udvikle nysgerrighed og lyst til læring.  

Mod:  

Vi gør en forskel, også når det kræver mod til at 

bevæge os. Vi tør balancere mellem tradition og 

fornyelse.  

Ordentlighed:  

Ordentlighed er en del af vores dna. Vi møder 

hinanden med tillid, åbenhed og respekt.  

Glæde:  

Vores naturlige fokus på trivsel og tradition er 

grundlaget for den gode skole. 
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For os betyder førskolen 

•Vi giver børnene kendskab til skolen og 

skoledagen; hvad vil det sige at gå i skole og SFO  

•Vi vil medvirke til børnenes dannelse og fremme 

deres personlige udvikling samt deres evner til at 

indgå i livslang læring  

•Førskolen skal være et sted, hvor man kan 

udvikle fantasi og lysten til at lære, og hvor man 

bliver mødt med anerkendelse  

•Førskolen skal være et sted, hvor man kan møde 

venner og opleve at være en del af fællesskabet  

•Førskolen skal være et sted, hvor man har det 

sjovt, laver spændende aktiviteter samt har 

mulighed for leg 

Mål for førskolen 

• At skabe en tryg skolestart for jeres barn  

• At børnene gennem pædagogiske aktiviteter 

støttes i at danne nye relationer til både børn og 

voksne  

• At børnene lærer de nye rammer i skole og SFO 

at kende. Om eftermiddagen er de SFO-børn på 

lige fod med de andre børn og kan derfor deltage i 

de forskellige aktiviteter, der tilbydes  

• At forberede børnene til skolelivet i en 

struktureret hverdag med både faglig fordybelse, 

kreativitet og fællesskab. Vi skal arbejde med 

kroppen og på ture ud af huset 

• At lære Kolding Realskoles værdier at kende 

 

 

 

Vi tror på, at læring er fundamentet i 

livet og danner grundlag for børns 

udvikling, både fagligt og 

menneskeligt. Og vi ved, at et godt og 

trygt skoleliv er en verden til forskel. 

 

 

 

Førskole er et tilbud til de børn, der skal starte i 

børnehaveklassen efter sommerferien.  

Ideen med førskole er at give børnene en tryg 

start på deres skoleliv. De lærer skolens og 

SFO’ens fysiske rammer, personalet og deres 

kommende klassekammerater at kende inden 

skolestart. 

Det er vigtigt for os, at førskolen er et sted, hvor 

børnene oplever tryghed, og hvor der er rart at 

være med omsorg og trivsel for det enkelte barn. 

Hvor børnene møder omsorgsfulde og 

nærværende voksne, der hjælper dem med at 

danne solide fundamenter og forudsætninger for 

deres videre udvikling. 

Kontakt 

SFO-leder: Bente Albrechtsen  

Tlf.: 23 23 34 89 

Viceskoleleder: Rikke Pal 

Tlf.: 23 23 32 04 


