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Den gode overgang fra børnehave til skole  

i Vesterkærets Skoles skoledistrikt 

 
Denne samarbejdsaftale danner rammen for indsatsen i overgangen fra børnehave til skole i 

Vesterkærets Skoles skoledistrikt. Samarbejdsaftalen omfatter: Daginstitutionen Kometen, børnehaven 

Stjernen, Børnehuset Egholm Færgevej, daginstitutionen Vesterkær Sogn, børnehaven Budolfi Sogn 

samt Vesterkærets Skole.  

Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i værdier, principper og metode fra ”Den gode overgang fra 

børnehave til skole” i Aalborg Kommune. 

Værdier i samarbejdet er: 

 Fællesskaber: Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber, det er derfor en professionel 

opgave, at sikre barnets deltagelse i de fællesskaber, det er en del af. 

 Professionalisme: Det er de professionelles ansvar i samarbejde med forældrene at skabe 

rammer, der sikrer, at overgangen fra daginstitution til skole kan foregå i en tryg atmosfære.  

 Dialog: Det er vigtigt, at der foregår en ligeværdig dialog, mellem de professionelle og forældrene. 

 Helhed og sammenhæng: Det er forældrene, der følger barnet gennem hele livet, det er derfor 

forældrenes ansvar at skabe tryghed, helhed og sammenhæng i samarbejde med skole og 

daginstitution. 

Principper for samarbejdet er:  

 Barnets perspektiv inddrages: Barnet høres om egne forestillinger og forventninger 

 Forældrene som en central medspiller:  Inddrage forældre i barnets læring i overgangen 

 Det professionelle samarbejde: Bære præg af kendskab til hinandens pædagogiske grundlag 

 

Målet for samarbejdet er, at: 

 Børn og forældre får kendskab til skolen.  

 Børnene deltager både socialt og fagligt i de aktiviteter, der tilrettelægges i børnehaven og skolen 

i forbindelse med overgangen. 

 

Det handler om: 

 At børnene får et kendskab til skoleliv generelt, herunder begreber, rammer, generelle 

forventninger m.v. 
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 At der tilrettelægges aktiviteter i både børnehave og skole, der giver børnene 

deltagelsesmuligheder, kendskab og tryghed i overgangen. 

 At der tilrettelægges aktiviteter, hvor forældrene får kendskab til og inddrages i deres barns 

overgang fra børnehave til skole. 

 

Hvornår starter samarbejdet om overgangen fra børnehave til skole 

 Samarbejdet om overgangen fra børnehave til skole starter i børnehaven det sidste år inden 

børnenes skolestart og afsluttes med klassedannelser i skolen v. efterårsferien i 0. klasse.   

 
Grøn farve er aktiviteter for kommende skolebørn i børnehaven inden skolestart 
 

Gul farve er aktiviteter for børn og forældre, når børnene er startet i 0. klasse 
 

    

 

Skoleår Aktivitet Hvordan Ansvarlig 
September Afholdes olympiade for 

børnehaveklassebørn og 
kommende skolebørn fra 
daginstitutionerne 

Kommende skolebørn 
inviteres på 
Vesterkærets Skole 

Børnehaveklasseleder og 
kontaktpædagogerne fra 
skolen 

Oktober Fyraftensmøde for forældre 
til kommende skolebørn 

Forældre inviteres til at 
se skolen og høre om, 
hvad Vesterkærets 
Skole er for en skole 

Ledelsen, 
børnehaveklasseleder og 
kontaktpædagog fra skolen 

Januar Åbent hus Forældre og kommende 
skolebørn kan komme 
på besøg på skolen/Dus 
mellem 
Kl. 8 – 16 

Børnehaveklasseleder og 
kontaktpædagog fra skolen 
 
 

Januar Orienteringsmøde for 
forældre til kommende 
skolebørn 

Oplæg om skolen og 
skolestart 

Børnehaveklasseleder, 
skoleledelse og Dus 
kontaktpædagoger 

Januar/februar  Børnehaver inviteres til at 
besøge Vesterkærets Skole 

Besøg i 
børnehaveklassen ”I 
skole for en dag” 

Børnehaveklasseleder 

Maj  Overleveringssamtaler fra 
børnehave til skole 

Samtaler holdes for de 
børn hvor der er brug 
for ekstra 
opmærksomhed, eller 
hvor der er bekymring 
for et barn i forbindelse 
med den kommende 
overgang.  

Børnehaven inviterer 
forældre og skole 
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Juni Besøg af 
børnehaveklasseleder og 
kontaktpædagoger i 
daginstitutionerne 

Kommer på besøg i de 
daginstitutioner 
Vesterkærets Skole 
modtager børn fra 

Børnehaveklasseleder og 
kontaktpædagoger fra 
skolen 

Juni Kommende skolebørn der 
skal starte i skole, besøger 
Vesterkærets Skole 

Besøgsdag hvor 
børnehavebørnene 
møder deres nye ”store 
venner” fra 3. klasse  

Børnehaveklasseleder og 
kontaktpædagoger fra 
skolen. 
Nogle børnehaver deltager. 
I andre tilfælde kan 
forældrene tage deres børn 
med til ”store-vennedag” 

Juni  Forældre- og 
børnearrangement på 
Vesterkærets Skole 

Stjerneløb hvor 
forældrene og børn ser 
skolen og omgivelserne 

Børnehaveklasseleder, 
ledelse, sundhedsplejerske, 
kontaktpædagoger fra 
skolen 

August Forældremøde med nye 
børnehaveklasseforældre 
om opstarten i 
børnehaveklassen og Dus 

Information til forældre 
og indbydelse til 
fremtidig dialog 

Børnehaveklasseleder og 
kontaktpædagoger 

August  ”Kend din nye skole”: Et 
særligt indslusningsforløb i 
ugen inden skolestart. 
Skolestart er typisk midt i 
august.  

Børnene får kendskab til 
kontaktpædagoger, 
samt regler og rammer 
for skolen. Får mulighed 
for nye venskaber  

Kontaktpædagoger 

August og frem  Børnehaveklassebørnene 
sættes i forskellige grupper 
med henblik på at skabe 
gode relationer og så gode 
klasser som muligt 

Der laves nye grupper 
ca. hver 3 uge. 

Børnehaveklasselederen 

September Forældresamtaler: Fortæl 
om dit barn 

Forældrene indbydes til 
at komme og fortælle 
om deres barn. 
Forældrene er de 
største eksperter i 
barnets liv. 

Børnehaveklasseleder og 
kontaktpædagoger 

September Årshjul for aktiviteter   Udsendes på Aula og i 
min uddannelse 

Børnehaveklasseleder og 
kontaktpædagoger 
 

Oktober Der dannes klasser Efter skolebestyrelsens 
principper for 
klassedannelse 

Børnehaveklasseleder, 
kontaktpædagoger og 
skolens ledelse 
 

 
Distriktets ledere fra hhv. daginstitutioner og skole afholder to kaffe-dialogmøder om året for at skabe så 

gode rammer som muligt i vores fælles samarbejde om børnenes overgang. 


