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INDSKRIVNINGSMØDE         
16/01/2020 KL. 16.00 TIL 17.30
 
SKOLEINDSKRIVNING          
FRIST 01/02/2020
 
BØRNEHAVEBESØG PÅ
SKOLEN OG DUSSEN
(FORÆLDRE OGSÅ TILLADT)
11/05/2020 OG 11/06/2020 KL.
10.30 TIL 13.00
 
ÅBENTHUS FOR BØRN OG
FORÆLDRE
27/05/2020 KL. 17.00 TIL 19.00
 
FØRSTE SKOLEDAG
12/08/2020 KL. 9.00

Vigtige datoer



HVORFOR VORES
SKOLE

På Seminarieskolen vægter vi faglighed højt
og ønsker at skabe de optimale rammer for
læring. Vi vil skabe et optimalt læringsmiljø,
hvor legen skal udgøre et centralt element i

undervisningen med vægt på legens
egenværdi og læring gennem leg og lege-

lignende aktiviteter. Således at børnene har
en legende tilgang til de fagfaglige opgaver. 

 
Seminarieskolen vægter også tryghed,

omsorg og aktivitet højt. Vi har hjerterum,
børnene bliver set og hørt hver dag. Vi vil

lære børnene at løse konflikter, at indgå i et
forpligtende samarbejde og at tage et

medansvar for det sociale liv.

SKOLEN
TILBYDER

Skolens DUS er en idrætsdus, dvs. at vi
planlægger bevægelse ind i mange af
vores aktiviteter. I Dussen tilbyder vi
børnene fritidsaktiviteter i et trygt og
udviklende miljø med stabile voksne,
som også er med i skoledelen.

Skolen har egen kantine, hvor der er
mulighed for at købe et sundt og frisk
måltid.

Skolen står for en del aktiviteter
gennem året. Det er aktiviteter såsom
idrætsdag, fastelavnsfest, juleklippedag,
skolefest, emneuger mm. Børnene har
derudover mulighed for at svømme fra
0. klasse.

Skolen har mange gode faciliteter til
både skole- og fritidsaktiviteter. Skolen
har mange lege- og idrætsfaciliteter.
Derudover har skolen også IT faciliteter
såsom iPads til børnene og projektorer i
klasselokalerne. 

MÅL
 VÆRDIER

Vores mål er, at børnene bevarer og
får stimuleret deres nysgerrighed og
lyst til at lære, og at deres selvtillid

og selvopfattelse styrkes.
På Seminarieskolen viser vi respekt,

ansvar samt omsorg overfor
hinanden og vi ser diversitet som en

styrke.

MERE INFORMATION

På skolens hjemmeside kan I finde mere
information om skolen. Yderligere
information omkring vigtige datoer
findes på hjemmesiden under feltet

skolestart.


