Skovbyskolens mål for overgangen
fra børnehave til skole
•

At sikre at alle børn elever føler sig succesfulde og trygge i
overgangen fra børnehave til skole

•

At kendskabet til alle nystartende børns kompetencer er så gode som
muligt så de har mulighed for at bruge dem i ny kontekst

•

At alle vores nystartende børn trives

Overgangen fra børnehave til
skole/SFO med fokus på sprog,
faglighed og trivsel
•Hvad
•Vi

ved vi er vigtigt ift. overgange i børns liv?

ved at overgange kan have stor betydning for hvordan børn, unge og

voksne føler sig succesfulde og trygge.
•Vi

ved at for at få en god overgang skal børn møde udfordringer de kan

honorere – fagligt, socialt og personligt.
•En

god overgang kan sikre at barnet bruger og udvikler dets kompetencer i

den nye kontekst

Hvad kalder det så på ?
•Det

kalder på et øget samarbejde mellem børnehave og skole/SFO så

kendskabet til arbejdsområder og metoder gør det muligt for personalet at
tilgodese de forskellige behov børnene kommer med.
•Et

øget samarbejde mellem skolens læsevejleder og børnehavens

sprogvejleder – og evt. også tosprogsvejleder eller talepædagog.
•Mere

kontakt mellem kommende børn og nye voksne og nye børn – og

gerne sammen med kendte voksne – det er trygheds skabende
•En

opfølgning på nye børn – vejledning og inspiration til personalet fra

læsevejleder og ledelse.

Handleplan for overgangen fra
børnehave til Skovbyskolen
1.

Februar - Forældresamtaler i børnehaven samme beskrivelse sendes
til skolen

2.

Udvalg kigger på nye børn og placerer dem mest hensigtsmæssigt frist for makkerbreve tydeliggøres sammen med placeringen

3.

Starten af april - Makkerbreve til de nye børn

4.

Makkere kommer på besøg i børnehaven i de 2 første uger i maj –
indhold planlægges af bh

5.

Storebørnsgruppe i børnehaven -Besøg på skolens legeplads og i SFO

1.

Juni - Besøg på skolen i de hold hvor børnene skal starte – over 3 dage i
hvert storteam

2.

Juni -Besøg på skolens legeplads og i SFO -Materialer fra
storebørnsgruppen, overleveres til skolen

3.

Forældremøde på skolen med børn. I deres klasser er lærere og
pædagoger og tager imod

4.

overlevering af tosprogede børn eller sproglige udfordringer

5.

Storebørnsgruppen er på skolen tirs-onsdag i uge 25 Har grupperum til
rådighed

6.

Besøg af kommende skolestartere med forældre indtil 1. august ved
øget behov for tryghed eller lignende.

7.

August -skolestart med makkere og kendte emner i klassen

8.

Evaluering af overgangsplanen mellem bh og skole..

