TRYGG SKOLESTART

RETNINGSLINJER FOR
OVERGANGEN
BARNEHAGE—SKOLE
Vedlegg til Barnehageplanen

Hvem
De ansatte i
barnehagen og på
skolen
Alle barna

Aktivitet
Respekt for hverandres
profesjon

Når

Ansvar
Alle ansatte

Forberede barna
Snakke om barns forventninger. Lære praktisk selvstendighet. Sosial kompetanse,
språk, medvirkning, IKT

En utvikling som
drives i barnehagen
hele barne-hageåret
før barna skal på
skolen

Barnehagen

De ansatte i
barnehagen og på
skolen
Alle barna

Drøftingsmøter elever med
spesielle behov

November høsten
før skolestart

PPT innkaller til møte

Rom på skolen som barnehagen
benytter + uteområdet
Vårens foreldresamtale handler
om skolestart. Få skriftlig
tillatelse fra foreldre ang hvilke
informasjon skolen skal få fra
barnehagen. F.eks samarbeid
med barnevern,
Foreldremøter, lærere og
barnehageansatte deltar.
Foreldre/barn treffer skolen
SFO – få info + få vite hvem de
voksne er
Kontaktmøte mellom skolen og
barnehagen
Orienteringsmøter
barnehage/skole
Dokumentasjon – TRAS + evt
muntlig

Januar

Skolen

Februar/mars

Barnehagen

Vår før skolestart

Skolen/bhg

Senest april

Skolen/SFO

April/mai

Skolekontoret

Alle barna

Barn/foreldre

De ansatte i
barnehagen og på
skolen

Faglig/sosial utvikling – hvor er
barnet nå?
Barns medvirkning –
Elevmedvirkning
1.klasse lærere og
ped.ledere, evt. andre

Kunnskap om rammeplan og
LK 06

Alle barna

½-dags kurs med TRAS +
skolen møter alle bhg.
Førskoledag/er

Mai - uke 20 eller 21

Skolen/SFO

Faddere – besøk –oppfølging
Møte læreren de skal ha

Senest på
førskoledagen

Skolen/bhg

Alle barna

Barn som ikke går i
barnehage

Helsestasjonen sjekker ut om
barn går i barnehage på 4årskontrollen. Foreldrene bes
henvende seg til skolen i god tid.

Tidspunkt for 4årskontroll

Helsestasjonen

Barn i familier med
barnevernsvedtak

Barnevernet oppfordres til å gi
barnehage og skole beskjed i
saker vedrørende barn som skal
begynne på skolen

Så tidlig som mulig
året før skolestart

Barnevernet

Alle 5-6åringer

Tilbud om
skolestartundersøkelse med lege

Oktober --juni før
skolestart

Helsestasjonen

MØTE MELLOM BARNEHAGEN OG SKOLEN
SENEST I APRIL FØR SKOLESTART
Dette skal barnet mestre/ha kjennskap til ved skolestart og
barnehagen må legge til rette for at barnet får:

SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE
•
•
•
•
•
•

Lytte til lyder og rytme i språket
Blir kjent med symboler som tall og bokstaver
Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.
Bruker språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer
Bruker språket til å løse konflikter
Bruker språket til skape positive relasjoner i lek og annet samvær

MEDVIRKNING
•
•

Får gi uttrykk for sitt syn på barnehagedagen
Får jevnlig mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering

IKT

•

Oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av
kunnskap

