Samarbeidsrutiner overgang barnehage – skole
i Krødsherad kommune

Tid:

Tiltak:

Deltakere:

Ansvarlig:

August

Innhente skriftlig tillatelse fra
foresatte på et
samtykkeskjema.
1. trinn besøker barnehagen.

Gjeldende for
skole, PPT og
barnehage.
Barnehagen og
1. trinn

Styrer og
pedagogisk leder

Avleverende barnehage får
tilbakemelding fra skolen om
den nye elevgruppa.
Kan skje telefonisk, elektronisk
eller under overnevnte besøk.
Samhandlingsmøte

Styrer/ped.leder
for
førskolegruppa
og kontaktlærer
1. trinn
Ped.leder for
førskolegruppa,
kontaktlærer for
1. trinn og leder
for SFO
Styrer og rektor

Oktober

Oktober

Oktober

Oktober/
november

Mars/april

April/mai

April/mai

Kontakt mellom barnehage og
skole der agendaen er hva
barnehagen tenker vedrørende
tilpasninger omkring de ungene
som skal begynne på skolen
påfølgende skoleår.
Besøk på 1. trinn i smågrupper Ped.leder for
3 timer.
førskolegruppa
og kontaktlærer
1. trinn
5-års gruppa besøker SFO.
5-års gruppa,
Invitasjon sendes hjem med
foreldre,
kopi til barnehage.
personell fra
barnehage og
SFO
Overgangsmøte med
Representanter
gjennomgang av elevgruppa
fra barnehage og
som begynner i 1. trinn neste
skole. PPT og
skoleår.
helsesøster ved
behov.

Styrer/ped.leder
for
førskolegruppa
Styrer

Ledergruppa i
oppvekst

Rektor/
inspektør

Ped.leder for
førskolegruppa
og kontaktlærer
1. trinn
Rektor/daglig
leder SFO

Styrer

Mai

Samhandlingsmøte

Mai/Juni

5-års gruppa i barnehagen får
besøk av sin kommende
kontaktlærer.

Mai/Juni

5-åringene besøker skolen to
dager a 3 timer. De skal da
være sammen med
1. trinn. Kontaktlærer er
ansvarlig for å planlegge
besøket, samt gjøre
nødvendige avtaler med styrer.
Det ene besøket bør være med
1. klasse og den andre med sin
kontaktlærer. Husk at 5-åringer
som ikke går i barnehagen
inviteres med følge av
foresatte.
Foreldremøte. Møtet
inneholder generell
informasjon om skolen og SFO,
samt valg av klassekontakter

Juni




Ped.leder for
førskolegruppa,
kontaktlærer for
1. trinn og leder
for SFO
Førskolegruppa,
ped.leder og
kontaktlærer
Førskolegruppa,
foreldre,
ped.leder,
kontaktlærer

Ledergruppa i
oppvekst

Rektor/
kommende
kontaktlærer
1. trinn
Rektor/
kontaktlærer
1. trinn

Foreldrene til
Kontaktlærer
5-års gruppa,
1. trinn
kontaktlærer
1. trinn og daglig
leder SFO

NB! Husk de barna som går i en annen barnehage enn den som naturlig sogner til
valgt skole. Det er den barnehagen barnet går i, som har ansvar for å videreformidle
informasjon.
NB! Husk på de barna som ikke går i barnehagen. Helsestasjonen sitt ansvar å
videreformidle informasjon.
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