Overgange – Børnehuset Himmelblå - Vildbjerg Skole (Indskoling og SFO)
Fra børnehave til 0. klasse
Januar
Februar

Besøgsdage
Formål: At blive dus med Vildbjerg Skole og SFO (lokaler, ansatte osv.)
Periode: Onsdage fra uge 10 til 1. juni 2018 fra kl. 14.30-15.30.
Deltagere: Kommende førskolebørn, børnehavens kontaktpædagoger og
SFO-medarbejdere

Deltagelse i morgensamling
Marts

Formål: Kendskab til Vildbjerg Skoles indskoling
Periode: Tirsdage fra uge 10 til 1. juni 2018, kl. 7.53
Deltagere: Kommende førskolebørn og børnehavens kontaktpædagoger

Informationsmøde for kommende forældre
13/3 2018 kl. 18.30-20.30
Formål: At forberede forældrene på det at være forælder til et skolebarn
Deltagere: Forældre, pædagoger fra børnehaven, kommende
kontaktpædagoger og klasselærere, skoleledelse, SFO-leder
Ramme: Information fra ledelse - To workshops inkl. kaffe/kage information fra SFO-leder

Job-swob
April

Formål: At lære børnene og hinandens dagligdag at kende samt gensidig
videndeling og inspiration
Periode: Tirsdage fra uge 16 til 1. juni 2018 efter morgensamling og til 9.35.
Deltagere: Børnehavens kontaktpædagoger, børnehaveklasseledere og
kommende klasselærere.

Fra 0. klasse til 1. klasse

Fra børnehave til 0. klasse

Overleveringssamtaler
Formål: Overlevering af information
Deltagere: Forældre, pædagog fra børnehave, pædagogisk leder fra
børnehave, evt. leder af børnehave, kommende klasselærer og pædagog samt
SFO-leder og pædagogisk leder fra skolen
Ramme:
Sted: Mødelokalet i børnehave eller SFO.
Børnehaven medbringer foto af det enkelte barn.
Børn i grønne positioner: 10 minutters samtale – VBS indkalder – samtalen er
frivillig for forældrene.
Børn i gule positioner: 15 minutters samtale – Børnehaven indkalder
Børn i røde positioner: 30 minutters samtale – børnehaven indkalder

Klassedannelse
Maj

Formål: At danne homogene klasser
Periode: Marts-april-maj
Ramme: Forud for overleveringssamtalerne udarbejder ledelsen på
Vildbjerg Skole klasselister.
Baggrundsmateriale: Overgangsskemaer og ”Hjernen og Hjertet”
Overgangsskema:
- Udarbejdes af Vildbjerg Skole senest 1. januar 2018
- Udfyldes af forældre og pædagoger fra børnehaven og afleveres til
skolen senest 15. marts 2018
Klasselisterne er parate inden overleveringssamtalerne.

Forældrecafe i ”gården”
Formål: Overgangen fra børnehave til skole – Farvel & goddag
Periode: Mandag den 28/5 kl. 15-16.30
Deltagere: Kommende skolebørn og deres forældre, førskolepædagoger fra
børnehave og skole, kontaktpædagoger fra SFO
Ramme: Uformel kaffemøde ”Intro til Tabulex-børn” + Tabulexfolder

Fra 0. klasse til 1. klasse

Fra børnehave til 0. klasse

Fra 0. klasse til 1. klasse

Førskolegruppen

Juni

Formål: At gøre overgangen til skole så let som muligt.
Periode: 1. juni – 29. juni 2018
Deltagere: SFO-medarbejdere, kontaktpædagoger, pædagog fra børnehaven
Ramme: Første skoledag modtager børnene en lille gave fra skolen (en bog
”Mit barn skal i skole”, hæfte, blyant, saks og viskelæder) ligesom diverse
tilladelsesskemaer sendes med hjem til underskrift.
Når børnene begynder i førskolegruppen, følger en pædagog fra børnehaven
med. Periodens længde vurderes af børnehaven og er afhængig af
børnegruppen.

Besøgsdag for børn og forældre i kommende 0. klasse
Formål: At gøre overgangen til skole så let som muligt.
Periode: 19. juni kl. 17-19
Deltagere: SFO-medarbejdere, kontaktpædagoger, kommende klasselærere,
SFO-leder, skoleleder
Ramme: Diverse værksteder samt samling for børnene med kommende
klasselærer og for forældrene med skolelederen.

Kommende klasselærer

August

Formål: At lære børnene at kende og skabe en god overgang
Ramme: Klasselæreren har 3 ugentlige lektioner i klassen hele året.

September
Oktober
November

Samarbejde på lederniveau
December

11/12 2018 kl. 9-11 i Børnehuset Himmelblå
Formål:
 At sikre gode overgange mellem børnehave og skole
 At sikre et godt samarbejde mellem børnehave og skole
Deltagere: Børnehavens ledelse, SFO-leder og pædagogisk leder
Ramme: Vildbjerg Skole indkalder, laver dagsorden og skriver referat

