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Velkommen til Vemmelev Skole   

Vemmelev Skole er en skole hvor almen dannelse, god 

karakter, faglig præstation, trivsel og læring er vigtige 

prioritetsområder 
 

På Vemmelev Skole sætter vi udvikling højt. Vi 

præsterer godt, men er hele tiden optaget af hvordan vi 

kan videreudvikle os, så vi laver en skole, der skaber de 

bedste rammer og forudsætninger for elevernes 
udvikling.  

 

Vores samlet gennemsnit på afgangskarakterer ligger 

over både det kommunale og landsgennemsnittet. Det samme gør sig 
gældende for elevernes trivsel. Vi tror på, at der er en afgørende 

sammenhæng mellem trivsel og læring, derfor vægtes begge områder meget 

højt på skolen 

 
Vision 

Vi har en ambitiøs vision om, at alle elever skal være en del af et inkluderende 

læringsmiljø, hvor medarbejdere i samarbejde med elever og forældre 

arbejder med: 
 Faglig inklusion og udvikling 

 Social inklusion og udvikling 

 Anerkendende og respektfuldt sprog 

 Medindflydelse 

 At alle bidrager til fællesskabet 
 

Skoleparathed 

Det kan være en stor omvæltning for børn at 

skifte fra daginstitution til skole. Det er derfor 
vigtigt, at forældre er med til at understøtte 

træningen af skoleparathed.  

Her følger nogle tips til konkrete handlinger 

som vil være med til at understøtte dit barn i 
at være skoleparat:  

 Træn dit barn i at binde snørebånd, åbne 

og lukke små knapper og lynlåse 

 Læs højt for dit barn hver dag, syng 

sange og øv rim og remser 
 Motoriske udfordringer: gå på 

legepladser, brug kantstene til at gå på 

line, køb bolde, hinkesten, kridt og 

sjippetov, træn med den tohjulede cykel 
 Giv dit barn små huslige opgaver: 

kartoffelskrælning, borddækning osv. 

Emil Krapper - 
Skoleleder 



  

 Snak med dit barn om, hvad skolen er, og hvad man laver, gå over og 

kig på skolen 

 Opmunter dit barn til at være social, invitere venner med hjem, m.v. 

 Leg gerne bogstavleg, når I går forbi skilte og butiksfacader. Lad dit barn 
tælle røde biler, svaner i søen eller andre ting  

 Tal jævnligt om, hvordan man behandler andre. Snak om, hvad man gør, 

når nogen er ked af det 

 Øv dit barn i ikke at afbryde 

 Øv dit barn i at møde andre venligt og i almindelige sociale former, så 
som at sige goddag og farvel, undskyld, tak m.v. 

Brobygning mellem daginstitutioner og Vemmelev Skole 

På Vemmelev Skole har vi en lang tradition for et godt samarbejde med 

daginstitutionerne. Samarbejdet kalder vi brobygning. Formålet med 
brobygningen er at skabe helhed og sammenhæng i hverdagen for det enkelte 

barn. En positiv overgang er under indflydelse af, at der er kontinuitet - en 

sammenhæng i afgivende og modtagende kultur/institution ved anvendelse af 

en pædagogik og elementer, som barnet kan genkende og vil føle sig tryg og 
sikker ved. Derfor holder vi overleveringsmøder med daginstitutionerne.  

 

 

Træning af færdigheder  
I gennem 

indskolingsforløbet vil 

lærerne og 

pædagogerne 

arbejde med at 
udvikle en rækker 

færdigheder hos 

eleverne, som er 

vigtige i det videre 
skoleforløb.  

Figuren til højre viser 

de forskellige 

færdigheder, der 
arbejdes med. Vores 

udgangspunkt er, at 

de enkelte 

færdigheder udvikles 

bedst i et samspil 
med hinanden. Derfor prioriteres træningen af disse færdigheder i målrettede 

lege, øvelser, stimulering af børnenes egne erfaringer samt i den faglige 

undervisning 

 
 

Elev

Selvstændighed

Faglige 
færdigheder

Praktiske 
færdigheder

Motoriske 
færdigheder

Sociale 
færdigheder

Fabtasi og 
skaberevne



  

 

Dannelse 

Vi arbejder bevidst og målrettet med 

elevernes dannelse. Dette gøres dels 
ved fx at arrangere temauger hvor 

eleverne udfordres til at samarbejde, 

tage ansvar og bidrage til 

fællesskabet samt ved at have fokus 

elevernes medindflydelse, 
rettigheder og pligter i skolens 

hverdag. 

 

 

 
 

Trivsel 

På Vemmelev Skole vægter vi trivslen højt. Vi vil have, at alle elever skal føles 

sig betydningsfulde og have en aktiv rolle både i det faglige og i det sociale 
fællesskab. 

Hvis der opleves udfordringer med klassers eller specifikke elevers trivsel 

sætter vi vores AKT funktion i spil. AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. AKT 

funktionen i indskolingen arbejder med et forebyggende, det understøttende 
og det akutte arbejde og omhandler følgende funktioner:  

 

 Social og emotionel træning og læring i klasser 

 Samtaler med elever 
 Observation i klasserne 

 Frikvarterer med støtte for at 

afværge konflikter og træne sociale 

færdigheder 
 Konfliktløsning og opfølgning 

 Anti - mobbestrategier / forskellige 

metoder anvendes 

 Ved henvendelse fra lærere og 

pædagoger hjælpes der med 



  

trivselsundersøgelse af klasser eller årgange 

 Deltagelse i det udvidede forældresamarbejde 

 Kollegial sparring – hjælp til klasseledelse og struktur i undervisningen 

Idræt og bevægelse 

Der er forskningsmæssig evidens for, 

at den motoriske formåen og idræt og 
bevægelse generelt, har en positiv 

indflydelse på elevers sundhed, 

læringsparathed og trivsel. Idræt og 

bevægelse er derfor en vigtig prioritet 
på Vemmelev Skole. Det kommer til 

udtryk i følgende tiltag: 

 Prioritering af deltagelse i 

kommunale idrætsstævner 
 Tilbud om ”Gå-bus”. Et tiltag 

hvor ældre elever, gående, følger 

yngre elever til skole 

 Bevægelsesaktiviteter til understøttelse af faglig læring 

 Legepatruljer, som instruerer i fælleslege i frikvartererne 
 Tæt samarbejde med foreningslivet i Slagelse Kommune 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Samarbejde med forældre 

Et vigtigt fundament for 

elevernes læring og trivsel 

er skolens samarbejde og 

kommunikation med 
forældrene. 

Kommunikationen mellem 

skole og hjem skal sikre, 

at skolen og forældrene i 
samarbejde tager ansvar 

for det enkelte barns 

faglige, sociale og  

”Sara er vores ældste og dermed første 

skolebarn. Og det kan siges kort. Vemmelev 
Skole er fantastisk. Oplevelsen gælder alle 
lærere og pædagoger vi er i kontakt med. De 

faglige og ikke mindst personlige egenskaber, 
de lærer vores børn, er vi meget taknemmelig 
over.   

Louise Christensen - mor til Anna i 0. C og Sara i 1A 



  

dannelsesmæssige trivsel så eleverne kan blive så dygtige de kan. Vi arbejder 

derfor efter følgende mål: 

 Kommunikationen mellem skole og hjem skal opleves af alle parter som 

anerkendende, åben og respektfuld 
 Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem, der skal 

kontaktes i forskellige situationer 

 Det er let for forældre at holde sig opdateret omkring deres barns 

skolegang 

 Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning 
for eleven skolegang 

Kontaktforældre 

Ved første forældremøde vælges et antal forældre, som bliver lærernes 

samarbejdspartnere i arbejdet med at skabe et godt samarbejdsklima i 
klassen. Kontaktforældrene forbereder i samarbejde med lærerne dagsordener 

til forældremøder. Desuden planlægger kontaktforældrene sociale 

arrangementer for klassen. 

 
Forældremøder 

I samarbejde med kontaktforældrene indkalder vi til forældremøder. På 

møderne drøfter vi forskellige temaer og informerer om klassens trivsel og fag. 

 
Forældres rolle i en god skolestart  

 Mød skolen, lærerne, de andre 

forældre og deres børn med positive 

forventninger 

 Hav tillid til, at dit barns lærer vil det 
bedste for dit barn. 

 Vær opmærksom på, at dit barn kan 

mere end du tror. 

 Hav forståelse for, at dit barn nu 
bliver en del af et vigtigt fællesskab i 

klassen. 

 Dit barn kan være nervøs, spændt 

eller træt de første dage og uger. 
Vær klar til at trøste og hygge. 

 Vær aktiv i samarbejdet om at 

opbygge det vigtige voksennetværk (forældre og lærere) om dit barns 

klasse. 

 Stil spørgsmål til lærerne om de ting, som du undres over. 
 Inddrag ikke altid dit barn i dine voksen-overvejelser og –spørgsmål. 

 Udarbejd i samarbejde mellem klassens forældre og lærere regler for god 

positiv kontakt og information af hinanden. 

 Spørg dit barn, hvad det har lavet i dag og vær aktivt lyttende og 
deltagende. 



  

 Giv dit barn tid til selv at etablere sig i klassefællesskab. Bidrag og hjælp 

til, men styr ikke alt. 

 Lyt altid med forståelse til dit barn, men vid også, at ting kan opleves på 

flere måder. 
 Bidrag til et bredt klassefællesskab. Dit barn har brug for varierede 

legemuligheder. 

 Gå i en positiv dialog om fremadrettede løsninger, frem for at dvæle ved 

problemer. 

 Du er rollemodel for dit barn, vis vejen til læring, positivt samvær og 
forståelse for fællesskabet. 

 Brug voksennetværket i klassen til sparring og dialog om børns udvikling 

– socialt og fagligt. 

 Hav respekt for, at lærerne ikke altid kan deltage i de aktiviteter som 
forældrene gerne vil gennemføre i klassen, fx hyggeaften for børnene, 

forældredialog om udvikling eller overnatningstur for alle osv. 

 Undervisning er på nogle punkter anderledes i dag, end da du gik i skole. 

Spørg, hvordan du bedst kan hjælpe dit barn, hvis du er i tvivl. 

SFO 

I Vemmelev SFO arbejder vi ud fra at skabe et inkluderende rum for børnene, 
hvor de ses og anerkendes som individer. Det betyder, at vi lægger vægt på 

barnets fortælling og dens betydning for de sociale kontekster, de bevæger sig 

i. I vores arbejde med barnets udvikling læner vi os op af børnenes nærmeste 

udviklings zone. Det betyder, at vi ser på det enkelte barn, og hvor de befinder 
sig i forhold til det, de skal lærer både fagligt og socialt. Hvert barn er unikt og 

skal have støtte på forskellige måder. Vi som voksne er medspillere i barnets 

liv og deres billede af dem selv, og vi har et ansvar omkring at være med til 

skabe en positiv relation til de børn, vi har i vores varetægt.  
 

Personalet er både uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. 

Vemmelev SFO står for: 

 En pædagogisk tilrettelagt hverdag 
 Et godt og rart værested 

 Et supplement til skole og fritid 

 Rar voksenkontakt 

 God forældrekontakt. 

 Vi arbejder med primærvoksne og lægger stor vægt på et tæt 

forældresamarbejde, positiv opmærksomhed, anerkendelse og humør i 

hverdagen. 

 
 

 



  

På Vemmelev SFO har vi flere traditioner vi prioritere som faste holdepunkter i 

årets løb:  

 Indskolings diskofest 

 Bedsteforældredag 
 Multidag med idræts- og øvrige foreninger i Korsør/Vemmelev 

 Brætspilturnering 

 Julehyggedag 

 Forældremøde med børneteater  

 Ude - bål dage  
 Halloweendag 

Hvis du vil høre mere om Vemmelev Skole:  

 

Vemmelev Skole  
Skolevej 24241 Vemmelev 

Tlf.: 58 38 33 31  

K-SKVEM@slagelse.dk  

 
Vigtige datoer:  
 

21. november kl. 17.00 – 18.30 i Festsalen 

 Informationsmøde for alle forældre til kommende 0. klasser, der 

ønker at høre om Vemmelev Skole 

 
10. juni kl. 17.00 – 18.30 i Festsalen 

 Informationsmøde for alle forældre, der har indskrevet børn til 0. 

årgang på Vemmelev Skole 
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