Bamseskolens historie.
Ideen til bamseskolen fik vi fra tikøb, hvor en bamseskole med stor succes kunne tiltrække mange
af fritidshjemmets børn. Ved at tilrettelægge aktiviteterne i bamseskolen til børnehavebørn, kunne
vi se muligheden for at lave skoleforberedelse med fokus på legen.
For i bamseskolen ”leger” vi skole. Hvert år i september skal de ældste børn indskrive en bamse i
bamseskolen. Det foregår formelt ved en samtale med bamseskolens inspektør, en til lejligheden
udklædt pædagog. Børnene bliver som deres egne forældre budt på kaffe og te og børnene lever sig
i den grad ind i rollen som forældre.
Bamserne møder derefter op til en festlig første skoledag sammen med børnene, som gennem
skoleåret skal hjælpe bamserne med alt.

Bamseskolens pædagogik
Selv om det er for både børn og voksne er vigtigt, at bamseskolen er en sjov aktivitet, som børnene
kan se frem til mens de går i børnehaven, er der selvfølgelig også en række pædagogiske
overvejelser bag.
Vi har gennem årene med bamseskolen erfaret, at vi ved at flytte fokus fra børnene til bamserne,
gør det lettere for børnene at sætte ord på deres forventninger og bekymringer omkring fritidshjem
og skole, og dermed kan vi bedre hjælpe børnene med at bearbejde dem.
Børnene har givet udtryk for at deres bamser er generte, bange for at blive drillet eller har svært ved
at sidde stille. Disse ting har vi talt med børnene om uden at udstille det enkelte barn. Vi kan ud fra
det, børnene fortæller os, inddrage børnenes egne forældre, så de også ved, hvilke ting deres børn
behøver hjælp til.
Selv om samtalerne med børnene handler meget om deres kommende skoletid, får det også gevinst
for den øvrige børnegruppe og dagligdagen i børnehaven.
I løbet af skoleåret kommer der en ny bamse i bamseskolen. Da denne bamse ikke er tilknyttet
noget barn, kan vi give bamsen en række vanskeligheder, som børnene dermed skal hjælpe bamsen
med. Disse vanskeligheder er hentet fra børnehavens egne børn. Vi kan dermed tale med børnene
om, hvordan vi skal opføre os overfor hinanden og hjælpe de børn som har det svært. Da det er de
ældste børns adfærd, som har den største betydning for børnenes kultur, kommer deres handlinger
til at betyde meget for, hvordan børnene har det indbyrdes.
Vores erfaring med bamseskolen kan således også bruges i en samlet vurdering af børnenes
skoleparathed.
Det legende element er vigtigt. Derfor er børnehavens pædagoger mere eller mindre udklædte, når
de spiller en lærerolle og agere anderledes, end børnene er vant til. Vi leger lidt med bogstaver og
tal, men ønsker med bamseskolen at introducere børnene for alle skolens andre tilbud. Derfor
kommer bamserne i løbet af skoleåret både til sundhedsplejerske, fotograf, klassefest, og på

udflugter og børnene kommer til forældresamtaler. I alle aktiviteter øver børnene sig i at lytte til
beskeder og samarbejde om opgaverne og hente hjælp hos hinanden frem for den voksne. I
bamseskolen har vi også mulighed for at løfte nogle af børnenes sædvanlige aktiviteter op på et
andet plan. Vi læser lange kapitel bøger højt og vi synger sange med mange svære vers.
Årsplan for Bamse skolen 2015/2016
Bamseskolen starter i september. Her kommer bamseinspektøren og skriver bamserne op i
bamseskolen. Bamseinspektøren kommer og holder opsyn og følger op på om bamserne lærer
det de skal.
I bamse skolen skal vi starte med at øve tal. Det gør vi sammen med Hr. skæg. Vi skal øve os i at
skrive tallene og lege forskellige tal lege.
Vi skal øve bogstaver skrive bogstaver og lære dem at kende.
Vi vil hver gang starte bamseskolen med et nyt bogstav og et nyt tal. Vi skal igennem alle
bogstaverne i alfabetet.
Vi skal finde ud af, hvad starter med eksempelvis bogstavet A.
Vi skal spille Hr. skæg spillet. Her øver vi vores tålmodighed, samt vente på tur og ikke mindst at
hjælpe hinanden.
Vi skal øve rim og remser sammen med Trolden Rimus
Vi skal arbejde med bogen Sneglerier. Her sætter vi fokus på det sociale. Børnene skal styrkes, i at
give udtryk for hvad der gør dem kede af det, på den måde vil de være klædt bedre på til at komme i
skole. Vi skal arbejde med rimspil. Rimspillet er et sprogligt spil, der arbejder med sproglige
område: ordklangen og kunne lydskelne.
Vi vil få besøg af sundhedsplejersken, fotografen mm.
Når vi kommer ind i januar skal bamserne og deres bamse forældre til samtale med inspektøren.
Her skal vi tale om, hvor dygtig bamsen er til at gå i bamse skole og tale om, hvad der er sjovt i
skolen og hvad der kan være svært.
Vi skal besøge fritidshjemmet på grydemoseskolen et par gange i løbet af bamseskolen. Jeg ved
godt, at det ikke er sikkert at jeres barn skal gå på den skole, men det er den skole som er nemmest
at komme til med bus fra kvistgård.
Skal jeres barn starte på en anden skole end grydemoseskolen, vil jeg rigtig gerne have det af vide,
så jeg bare en enkelt gang, har mulighed for, at tage jeres barn, samt venner, med på besøg.
Sig det gerne i god tid så jeg sammen med skolen kan få det planlagt, at vi kommer på besøg.

