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Overgang barnehage - skole
Høsthalvår:
- Barnehagene inviterer til felles foreldremøte for skolestartere om høsten. Skolen og PPT
inviteres til å delta. Tema for møtet: Dette trenger ungen din å mestre før skolestart.
- Fra september til juni skal førskoleklubben i barnehagene møtes en gang i måneden.
- Fra oktober til april skal barnehagene ha vanntilvenning i bassenget ved Evenes Skole.
Om skolen har plass på sine livredningskurs, skal barnehagene inviteres til å delta.
- Skolen skaffer seg oversikt over nye skolestartere (folkeregisteret) samt over elever med
behov for spesialpedagogisk hjelp.
- Dato for innskriving av nye elever fastsettes av rektor. Skolen sender ut invitasjon til
skolestartere. Informasjon om innskriving skal også finnes på skolens- og kommunens
hjemmeside. Kopi av invitasjonen sendes barnehagene.
- Barnehagene har individuelle foreldresamtaler med skolestarterforeldre.
Vårhalvår:
- I januar foretar skolen innskriving av elever som skal starte på første trinn. Møte med hver
enkelt skolestarter og foresatte. Informasjon fra foresatte og barn innhentes (se skjema). Det
gis også informasjon om SFO-tilbud. Skolen tar kontakt med familier som ikke møter til
innskriving.
- I februar holdes det overføringsmøte med barnehagene ang. elever med spesielle behov.
Samarbeid med barnehage/PPT ang. sakkyndig vurdering. Barnehagen tar initiativ til dette.
- I løpet av april/mai inviterer skolen til et møte mellom barnehagens pedagoger og skolens
småskoleteam (1. og ev. 2. klasselærere). Her utveksles informasjon om hva førskoleklubbene
har gjort gjennom året, samt at man foretar en evaluering av felles plan for
begynneropplæring.
- Skolestartere besøker 1. trinn og får første erfaring med bruk av skolebuss. Besøket legges
parallelt med 9. trinns sin arbeidsuke (vanligvis uke 16-18).
- Siste foreldresamtale i barnehagen avholdes i løpet av april. Barn og foreldre gir tillatelse til
informasjonsdeling. Informasjonen skal ha fokus på hva barnet mestrer og på barnets sterke
sider.
- Skolen oppretter fadderklasse, og de nye førsteklassingene får en egen fadder. Vanligvis er
det 6. trinn som er faddere for nye førsteklassinger.
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- To førskoledager - avholdes i første halvdel av juni. Dette vil vanligvis være onsdag (til kl
12.20) og torsdag. Her får skolestarterne blant annet møte sin nye kontaktlærer samt bli kjent
med de som skal være faddere.

Liland, november 2018
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