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Klar, Parat til Skole. 

Hos Krudtuglerne arbejder vi bl.a. med at gøre børnene skoleparate.  

Skoleparat betyder at børnene har stiftet bekendtskab med bogstaver og tal. At de kan 

skrive deres navn og kender deres efternavn samt adresse. Vi øver os i at holde 

korrekt på blyanten og sidde stille og koncentrere os. også når der sker andre 

spændende ting i rummet. Vi øver os i at række hånden op, lytte og vente på tur. Vi 

har fokus på at være en god kammerat, og at der er plads til alle i gruppen.   

I løbet af efteråret laves der SPU-test på alle børn. SPU-test står for skole-paratheds-

undersøgelse. SPU-testen består af en række små opgaver, som barnet skal løse så 

godt det kan. Der kigges på barnets færdigheder indenfor sproglige formåen, 

indlæringsmåde, hukommelse, talforståelse samt perceptuelle motoriske færdigheder. 

Såfremt SPU-testen viser der er områder vi skal have ekstra fokus på, vil I blive 

tilbudt en gennemgang af testen, hvor vi også taler om, hvad der skal arbejdes med. I 

er altid velkomne til at spørge ind til testen uanset resultat. 

Til november er der skoleindskrivning. Hvis I er i tvivl om noget omkring jeres barn 

og skolestart opfordrer vi jer til at spørge personalet til råds. 

Når et barn fylder 5 år laver vi en sprogvurdering på barnet. Her kigges på barnets 

sproglige færdigheder samt deres før-skriftlige færdigheder. Såfremt 

sprogvurderingen viser, at der er områder, vi skal have ekstra fokus på vil I blive 

tilbudt en gennemgang af vurderingen, hvor vi også taler om, hvad der skal arbejdes 

med. I er altid velkomne til at spørge ind til vurderingen uanset resultat. 

Når vi nærmer os skolestart i henholdsvis april og august måned vil I blive tilbudt en 

samtale, hvor vi taler omkring den kommende skolestart. Til samtalen vil vi 

gennemgå en kort skriftlig overlevering omkring jeres barn. Efter samtalen sendes 

overleveringen til skolen, hvis I ønsker det. 

Med venlig Hilsen                                                                                                                         

Tina og Hanne  
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