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Føringer for overgangen fra 

BARNEHAGE til SKOLE 

 

Intensjon: 

 Å sikre best mulig helhet og sammenheng mellom barnehage og 

skole/skolefritidsordning (SFO) 

 Å sikre en trygg og god skolestart, og evt SFO, til beste for barnet. 

 Å overføre informasjon til beste for barnet, i samspill med og etter samtykke fra 

foreldrene. 

 

 

NÅR HVA HVEM/ANSVAR VIKTIGE 

DATOER 

September Evaluering av årshjul. 

Datoer for året settes. 

Avdelingsleder 1-4 

innkaller til møtet 

09.09.2015 

kl.12 

September-

juni 

Felles samling for 5-åringene i 

barnehagene en gang i måneden. 

 

Barnehagestyrerne  

November Det avtales minst ett treff med 

1.trinn og med SFO.  

Hver barnehage avtaler.  

Januar Sende ut invitasjon til innskriving 

-Sendes også til barnehagestyrerne 

Rektor  

Februar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innskriving av nye elever.  

- Uformelt samvær i 1.kl.avdelingen 

der skolens ledelse deltar. FAU 

stiller med saft, kaffe og boller. Det 

enkelte barn blir kalt inn til en mer 

formell prat/gjennomgang av 

innskrivningsskjemaet sammen med 

en fra skolens ledelse. Info fra SFO 

deles ut. 

- Annonseres også i lokalavisen 

Skolens ledelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars/april Faddertreff. Nye 1.trinn og 3.trinn 

møtes. 

- Sende elevlister (3. trinn) til 

barnehagestyrere i forkant 

3. trinn har ansvar for 

opplegget. 

07.04.2016 

 

April Samarbeidsmøte ang klassedeling og 

drøfting av fadderliste. 

Barnehagen tar i forkant imot 

innspill fra foreldrene på 

foreldresamtalen. 

Barnehagestyrerne og 

avdelingsleder 1-4. 

3.trinnslærerne deltar ang. 

fadderfordeling. 

Skolen innkaller. 

14.04.2016 

kl.13. 

Mai 

 

Foreldremøte på skolen 

- Legger ved klasselister  

Skolen inviterer. 

Kopi sendes barnehagene. 

26.05.2016 



 

 

Juni -Besøksdag på skolen. De nye 

elevene har opplegg med sin 

kommende kontaktlærer. Hver elev 

får ryggsekk. Alle barna leverer 

”Her er jeg” informasjon. 

 

-Kommende kontaktlærer besøker 

barnehagene. 

 

-Samarbeidsmøte ang overgang til 

skolen. Med utg.pkt i 

foreldresamtalen i barnehagen og 

”Her er jeg” informasjonen 

presenteres barnet for skolen. 

(Foreldrene må ha gitt samtykke til 

overføring av informasjon). 

Skolen inviterer. 

Invitasjonen sendes også 

barnehagene. 

Barnehagen organiserer. 

 

 

Skolen avtaler med 

barnehagene. 

 

Skolen innkaller. 

Disse deltar: 

-Barnehagestyrerne 

-Avdelingsleder 1-4 

-Kontaktlærerne 

-SFO leder 

-Helsesøster (kun ved 

behov; vurdert av 

barnehagestyrerne i samråd 

med foresatte) 

01.06.2016 

 

 

 

  

 

Etter 

besøksdagen. 

 

09.06.2016 

August -SFO året starter første uka i august. 

 

-Skolestart i midten av august 

 

 

Kontaktlærerne sender 

invitasjonsbrev til hver 

elev. 

 

 

Marker 09.09.2015 


	Føringer for overgangen fraBARNEHAGE til SKOLE

