Den gode overgang i Vester Hornum Skoledistrikt.
Overgang fra dagpleje til børnehave
Der vil kontinuerligt gennem året foregå følgende:
Dagplejere og dagplejebørn besøger børnehaven på faste dage – de dagplejere, der
har de største børn, kommer oftere.


For at børnene opnår kendskab og tillid til børnehavemiljøet.

En pædagog kommer på besøg i dagplejernes legestue eller hjemme hos dagplejeren
med en lille gruppe børn for at besøge det barn, der skal i børnehave.


For at give barnet tryghed ved en voksen fra børnehaven samt den
lille gruppe børn.

Dagplejere udarbejder og aflevere personligt skemaet
børnehaven.

Den gode overgang til



For at synliggøre barnets ressourcer.



For at give barnet de bedste muligheder i den nye kontekst.



For at skabe de bedste betingelser for læring og udvikling.



For at give de nye voksne et positivt forhåndsindtryk af barnet.

De dagplejere, der laver Barnets bog eller noget tilsvarende, afleverer det til
forældrene og opfordrer dem til at tage det med i børnehaven.


For at skabe tryghed og stolthed for barnet.



For at de ny voksne har en genvej til kendskab og trøst af barnet.

Dagplejepædagogen laver i samråd med forældrene mundtlig overlevering af børn
med behov for særlig opmærksomhed og støtte.


For at den tidlige indsats kan følges op i børnehaven allerede fra
dag et.

Børnehaven sender velkomstbrev til nye børn og forældre.


For at børn og forældre føler sig velkommen i børnehaven.

Overgange fra Børnehave til skole (børnehaveklasse)
Børnene samles i en førskolegruppe 1 år inden de skal starte i skole
 For at børnene øver sig i at fungere sammen som en gruppe
 For at aktiviteterne kan målrettes alderstrinet
Hvis barnet ikke trives i førskolegruppen, kan det selvfølgelig komme tilbage i
basisgruppen.
4-5 måneder inden barnet skal starte i skole tester pædagogerne barnet, en SPU
(skoleparatheds undersøgelse)
De holdes umiddelbart efter en samtale med forældrene.
 For at vurdere, om der er områder, hvor barnet har særlige behov
I løbet af foråret, inden barnets skolestart, samarbejder vi løbende med
børnehaveklasselæreren Der arrangeres byttedage, hvor nuværende bh. klasse bytter
lokaler og voksne med skolegruppen et par timer.
Der arrangeres besøgsdage, hvor skolegruppen besøger bh. klassen.
 For at børnene bliver trygge ved lokalerne og læreren
 For at læreren møder børnene i skolegruppen løbende
Pædagogerne og bh. klasselærer samarbejder om, hvilke krav, der skal stilles til det
kommende skolebarn. Der vil blive afholdt et opfølgningsmøde et par måneder efter
skolestart. Det er pædagoger og bh. klasselærer, der deltager.
Skolegruppen møder jævnligt pædagogerne i Sfo’delen, der vil deltage i mange af
skolegruppens aktiviteter.
Skolegruppen vil komme på besøg i Sfo’en om eftermiddagen.
 For at lære de andre børn at kende
 For at lære pædagogerne i Sfo’en at kende
 For at lære rytmen i Sfo’en at kende
Et par måneder inden skolestart indbydes forældre og førskolebørn til formøde på
skolen, pr. brev.
Her er der mulighed for, at drøfte forventninger og praktiske ting inden skolestart.
Ved samme lejlighed besøger man også Sfo’en, hvor vi også drøfter forventninger og
forældrene hører om, hvad det vil sige at gå i Sfo.
Vi vil gerne opfordre til, at man inden ens barn starter i skole og Sfo, går på besøg et
par gange, f.eks. når man henter sit barn i børnehaven.
Overgange fra børnehaveklasse til 1. kl.
Hvis det er muligt, så tilstræbes følgende:
Hvis skolen allerede ved skoleårets planlægning i maj/juni ved, hvem den kommende
børnehaveklasse skal have til klasselærer når de kommer i 1. kl., så tilstræbes det, at
den kommende 1. klasses lærer har én ugentlig lektion med eleverne mens de går i
børnehaveklasse




Så lærer elever og lærerhinanden at kende allerede inden de starter
i 1. kl.
Læreren kan få mulighed for at lære nogle af forældrene at kende

Når skolen har afsluttet fagfordelingen omkring april/maj måned og den kommende
klasselærer for 1. klasse senest er udpeget, så tilstræbes det, at den pågældende
lærer ”bytter” klasse med børnehaveklasselæreren i én eller flere lektioner om ugen
afhængig af, hvad der rent praktisk kan realiseres. Derved får den kommende 1.
klasses lærer timer sammen med eleverne inden sommerferien.
 Så lærer elever og lærerhinanden at kende allerede inden de starter
i 1. kl.
Når fagfordelingen laves, så kan det være hensigtsmæssigt, hvis det kan lade sig
gøre, at børnehaveklasselæreren har én eller flere timer med klassen, når de kommer
i 1. klasse. Det kan f.eks. være idræt eller billedkunst.
 Kan give genkendelighed og tryghed for eleverne når de starter i 1.
kl.

