
Principper for indskrivning til skolen 

 

Alle interesserede forældre bedes henvende sig til skolen. 

Indskriv jeres barn på Sinding Skole! Det kan I gøre når som 

helst. I er ikke bundet af en evt. indskrivning på en anden skole. 

                                                                                                                                                  

Vi har i Sinding en skole 

 

• hvor de fysiske rammer er i top bl. a. med egen idrætshal 

• som ligger tæt på naturen med mulighed for udeskole 

• med tæt samarbejde med daginstitutionen Hvepsereden/Midgaarden 

• med dygtige ansatte 

• med en god implementering af skolereformen 

• med perioder med holddelt niveaubaseret undervisning 

• med en frugtordning hver dag – også skolemads ordning 

• med en daglig løbetur for alle i indskolingen på 1 km og 2 km for de store 

elever 

• som gør en særlig indsats for børn med vægtproblemer 

• som ligger højt i de nationale test også i læseprøven i 1. klasse 

• Vi har en meget konsekvent antimobbestrategi 

• med fælles morgensang hver morgen 

• lejrskole for alle klasser hvert andet år 

• som har tværfaglige emneforløb 

• fokus på læringsstile 

• som har en årlig skolefest 

 

Vi er folkets skole. Det er der, hvor alle samfundslag mødes, og hvor dit barn 

lærer, at ikke alle børn har den samme baggrund. Folkeskolen er med til at 

bevare sammenhængskraften i vores samfund.  

 

 

Det er vigtigt for os  

 

• at børnene lærer noget 

• at der er en tæt forældrekontakt 

• at børnene oplever glæde ved skolearbejdet og føler tryghed 

• at undervisningsmiljøet er godt 

• at der er plads til alle uanset evner og baggrund 

• at der er tid til det enkelte barn 

• at undervisningen er inspirerende og vedkommende 

• at du/I lader jeres barn indskrive på skolen ikke kun i 0. klasse, men også 

gerne i andre klasser 

• at du kontakter skolen for flere oplysninger på 9628 7940. 
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