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Informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid
ved overgang fra barnehage til skole/SFO.

Fø
lg 

den
 røde tråden…



Hånd i hånd fra barnehage til skole

For at barnehage- og skoleansatte skal sikre 
barna en god sammenheng og trygghet i 
overgangsprosessen, gjør vi bl.a følgende: 
Minimum to dialogmøter og en felles fagdag 
mellom ansatte i barnehage og skole hvert år.

Informasjonsskriv om barnet sendes fra barne-
hage/foresatte til skolen før førskoledagen(e).

…gjennom barnas læringsliv

Veileder

Fra eldst til yngstSamarbeid og sammenheng mellom  
barnehage og skole

Vi ønsker med denne brosjy
ren å gi 

informasjon om hva foresatte o
g barn 

kan forvente i fo
rbindelse med siste 

år i barnehagen 
og overgang til 

skole 

og evnt. SFO.

I 2008 ble det satt i g
ang et 3 årig 

prosjekt i Vennesla kommune. Dette 

for å sikre barn
 en god sammenheng 

og progresjon i u
tviklingsløpet fr

a 

barnehage til sk
ole. I Vennesla har vi 

16 barnehager som
 barnehagebarna 

er 

fordelt på, og d
isse barna skal o

ver til 

7 skoler. Vi har felles rutin
er  

- en rød tråd -
 som gjelder for alle

 

barnehagene og 
skolene.



Sosiale ferdigheter
• Vente på tur
• Dele med andre
• Vise hensyn og være høflig
• Følge regler i spill og lek

Praktiske ferdigheter
• Kle seg selv
• Holde orden på og ta vare på egne og andres saker
• Behandle bøker og utstyr på en ordentlig måte
• Gjøre ferdig påbegynte oppgaver og aktiviteter
• Klare seg på do selv
• Tegne, male, klippe

Kommunikasjon, språk og tekst
• Bli lest for
• Delta i samtaler, snakke selv og lytte til andre
• Blyantgrep
• Gjenkjenne og skrive eget navn, språkleker, lekeskriving
• Rim og regler
• IKT, aktuelle program på pc

Antall, rom og form
• Tall, telling, mengde
• Former; trekant, firkant, sirkel osv.
• Matematiske begrep; stor/liten, lang/kort, over/under osv
• IKT, aktuelle program på pc

RAMMEPLAN  

for barnehagens innhold 

og oppgaver

SkOlebarna FOrbereder Seg  

til SkOleStart.

Det siste året i barnehagen gjøre
s det mye for å 

forberede barnet på overgangen
 fra å være eldst i 

barnehagen til å være yngst på skolen. Derfor jobber 

barnehagene med skoleforberedende aktiviteter for 

førskolebarna. Eksempel på tema barna er innom:
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VelkOMMen til SkOlen!

Ved skolesta
rt har skol

en fokus på
 å skape 

trygghet o
g trivsel f

or barnet f
or å danne 

et 

best mulig grunnla
g for utvik

ling og læring. I 

den forbind
else gjør v

i bl.a følge
nde:

Foreldremøte
I mai/juni blir foreldre til skolestartere innkalt  
til foreldremøte på skolen. Dette møtet arrangeres  
før eller i forbindelse med førskoledag(ene).  
Her får foreldre og ansatte i skole og SFO truffet hverandre.  
Brosjyren ”God skolestart” blir delt ut, og informasjon i forbindelse  
med skolestart gitt. 

Førskoledager
I mai/juni blir skolestarterene invitert til førskoledag(er). Da får barna 
treffe de voksne som skal arbeide i 1. trinn, kommende klassekamara-
ter og kanskje fadderen sin. Barna får omvisning i skolens lokaler og 
rundt i skolegården.

Første skoledag
Alle skolene forbereder seg og gleder seg til første skoledag! Den mar-
keres med at flagget er heist, og rektor ønsker elevene velkommen til 
skolen. Elevene får utdelt egne bøker og skoleutstyr. Dagen gjennomfø-
res noe ulikt på de forskjellige skolene, men alle skolene ønsker å gjøre 
denne store dagen spesiell og fin.

Fadderordninger
En fadder er en eldre elev som har et spesielt ansvar for sitt fadderbarn 
(skolestarteren). Fadderen hjelper skolestarteren til å føle seg trygg 
på skolen og i skolegården, og etablere og utvikle vennskap. Skolene 
organiserer ulike opplegg for fadderordninger.

SKOLE



Hvilke forberedelser gjør SFO før oppstart

• Personalet blir kjent med informasjon fra skjema 
om barna som skal begynne på SFO.

• SFO deltar på foreldremøte til nye 6-åringer i  
mai/juni og informerer om tilbudet.

• På førskoledagen(e) besøker barna SFO.
• Ved skolestart deles det ut en informasjonsfolder 

med viktig informasjon, rutiner og innhold som 
gjelder for den enkelte SFO.

• Etter oppstart om høsten har SFO et eget foreldre-
møte for hele gruppa.

Dette kan variere noe fra skole til skole.

VelkOMMen til SFO!

SFO er et omsorgs– og fritidstilbud
 hvor vi 

legger vekt på 
å skape trygghe

t, trivsel og 

vennskap. SFO-tilbudene i Vennesla er ulike
, 

men byr på flere 
valgfrie tilbud. D

et legges 

vekt på å ha bal
anse mellom frilek og tilret

te- 

lagte aktivitete
r. SFO er en god sosia

l  

læringsarena, og ha
r et godt samarbeid  

med skolen.

SFO



Vennesla kommune

Nyttig stoff og gode idéer
kan du finne her:

www.vennesla.kommune.no

www.udir.no

www.regjeringen.no

www.fug.no

www.foreldrenettet.no

www.barnehage.no

www.sfonett.no


