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Rullende indskoling



Lige børn leger bedst…

• Udfordring ved skolestart - indsatsområde

• Stor spredning når børn starter i skolen

• Mange dygtige, skoleparate elever

• En del med store vanskeligheder

• En del børn får skoleudsættelse

• Midtergruppen er blevet mindre

• Én lærer 20 -25 børn…hvordan når vi det 
hele?



LIGE BØRN LEGER BEDST….

• Spredning i 2. kl. i Folkeskolen

– Levealder 2 år

– Udvikling 3 år

– Læsning 3 år  

• Spredning i 4. kl. i Folkeskolen

– Levealder 2 år

– Udvikling 5 år

– Læsning 7 år
Kilde. Niels Egelund



Rullende indskoling
som det praktiseres på en af vore skoler

• eleven starter i skolen, når han/hun fylder 
6 år… (anden skole 4-6 gange årligt)

• Eleven får en ”makker” fra den første dag
• I gruppen vil der være børn fra 0. – 2. 

årgang
• Der er oftest en lærer og pædagog i 

klassen samtidig
• En del af skoledagen er tid til leg
• Skoledagen startes i fællesskab –

morgensang med krop og bevægelse



Rullende indskoling

• Øget mulighed for 
holddannelser/specialundervisning

• Urolige børn fylder mindre
• Undervisning tilbydes på flere niveauer
• Forbedret indlæring i bl.a. læsning 
• Større grad af socialisering (man vil gerne være 

som de store)
• Ingen skoleudsættelser (eller kun kortvarige)
• Tilknytning til etablerede grupper (mindre kamp 

om hierarkier)
• Høj grad af styringsmulighed fra dagpleje og 

dagtilbud



Udfordringer/ulemper

• Udfordrer traditioner (lærere, ledere, forældre)

• Volumen – der skal helst være et flow i 
optaget af nye børn

• Dynamikken i de aldersblandede grupper

• Overgang til mellemtrin (forsøg med rul her 
også)



Rullende indskoling

• Opstart Christinelystskolen 2005

• Ideen bredte sig til 2 andre skoler

• I 2012 vedtog politikerne at alle skoler skulle 
have det fra 2015

• I 2014 vendte en af skolerne tilbage til den 
gamle ordning

• I jan. 2015 vedtog politikerne at det skulle 
være frivilligt.





Spørgsmål


