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Gjennom gode planer og rutiner 
skal vi sikre at barna får en god og 

trygg  

OVERGANG FRA 
BARNEHAGEN TIL 

SKOLEN 

I barnehagen skal barna lære litt fra 
fagområdene i rammeplanen. 

På skolen jobber barna videre med de 
samme fagområdene – på nye måter 

og grundigere! 
Grunnleggende er at barna skal få 
erfaringer og kunnskaper, utvikle 
ferdigheter, være nysgjerrige og 

utvikle tro på egne evner. 

LÆREPLANVERKET FOR GRUNNSKOLEN bygger videre på kunnskapen 
og erfaringene i barnehagen. Opplæringa skal gi grunnleggende ferdigheter i lesing, 

skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter innenfor mange fag: 

 

Kunst og håndverk 

Naturfag 

Kristendom, 
religion, livssyn 

og etikk 

Musikk 

Samfunnsfag  

Kroppsøving  

Norsk 

Engelsk 

Matematikk 

Mat og helse 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN – barna 
skal få ERFARINGER – KUNNSKAPER – 

FERDIGHETER på mange fagområder 

Natur, miljø og 
teknologi 

Kropp, bevegelse, 
mat og helse 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Nærmiljø 
og 

samfunn  

Etikk, religion og 
filosofi 

Antall, rom 
og form 

 

Kunst, kultur og 
kreativitet 
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 INNLEDNING 
Målet for «Plan for sammenheng mellom barnehage og skole» er å legge best mulig til 

rette for at alle barn i Tinn får en trygg og god start på livet som skoleelev. Planen er en 

oppdatering og omarbeiding av den forrige planen fra 2014.  

Gjennom årene har det blitt et stadig større fokus på de mange overgangene som 

preger barns liv, fra de som små møter livet utenfor hjemmet og inn i f.eks. barnehagen. En 

viktig overgang for alle barn er den dagen de starter som elever i 1.trinn på barneskolen.  

Sentrale føringer for å sikre gode overganger for barna ligger i styringsdokumentene 

«Rammeplan for barnehagen» og i «Læreplanverket for opplæring». 

Mest konkret om overgangene finner vi i den nye Rammeplanen, som gjelder fra 

01.08.2017: «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna 

kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. 

Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for 

samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i 

skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn 

med skolen. 

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at 

det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de 

eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt 

grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan 

avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne 

evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.» 

Regjeringen har starta arbeidet med å fornye læreplanene i skolen. Ny, overordna del 

ble vedtatt 01.09.2017, men er ikke formelt iverksatt ennå. For Tinn kommunes arbeid med å 

sikre gode overganger mellom barnehage og skole er det naturlig å ta utgangspunkt i den nye 

«Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen». Om arbeidet med overgangen 

fra barnehagen til skole heter det der: «Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og 

skole, de ulike nivåene i opplæringsløpet, og mellom skole og hjem bidrar til å lette 

overgangen mellom trinnene».  
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Målet for denne planen er å legge til rette for gode rutiner i samarbeidet mellom 

barnehage og skole i det siste året barna er barnehagebarn. Dermed skal vi gi dem best mulig 

forutsetninger for en trygg og god overgang fra å være barnehagebarn til å bli skoleelever. 

Målgruppe for planen er først og fremst ansatte som jobber i barnehagene og på 

småskoletrinnet. Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i mandat gitt til gruppa i september 

2017:  

Mål for planen: 

 Sikre sammenheng og helhet i læringsløpet til barn, både faglig og 

sosialt.  

 Sikre og forbedre informasjonsflyten mellom barnehage, skole og 

foreldre.  

 Utvikle praktiske ordninger og rutiner mellom enhetene og slik 

sikre større kontinuitet og mer kraft i det pedagogiske arbeidet.  

 

Tiltak skal ses på som tidlig innsats i et helhetlig perspektiv – fra ett til ti år: 

 Arbeidet i barnehagen skal gjøres på barnehagens premisser   

 Faglig dialog rundt barnas forutsetninger rundt skolestart  

 Gode rutiner for overføring om kunnskap om barnas kompetanser  

 Gode systemer for dialog med foreldre og barn rundt overgangen  

 

 

Arbeidsgruppa har bestått av: Leder for gruppa Helene Bakka (enhetsleder Hovin skole og 

barnehage), Ann Helen Brekka Eide (styrer Furuheim barnehage), Oddveig Bakka (pedagogisk 

leder, Skibakkesletta barnehage), Lisbeth Myhre (sosiallærer/lærer, Rjukan barneskole) og Marit 

Nørstebø (fagarbeider, SFO - Rjukan barneskole). Gruppa har hatt 6 møter. 

 

Styringsgruppa består av enhetsledere på den enkelte skole og enhetsleder for barnehage. 

 ÅRSHJUL FOR SKOLESTARTERE 
– fra 5 år og størst i barnehagen til 6 år og minst på skolen 

 

I årshjulet har vi brukt «skolestartere» om de barna som har sitt siste år i barnehagen 

eller hjemme før de starter på barneskolen det kalenderåret de fyller 6 år. Dette skal fange opp 

alle de barna vi tenker på, selv om noen er 4 eller 5 år den høsten det siste barnehageåret 

starter. De er fortsatt barnehagebarn, og det skal de få lov til å være helt fram til skolestart. 

Det siste året skal likevel være litt annerledes – og det er det denne planen skal legge til rette 

for. Årshjulet viser hvilke rutiner barnehage, skole og foresatte har for å følge opp 

skolestartere. Tidspunkt for gjennomføring av de enkelte punktene er satt opp med dato eller 

måned, og ansvar for gjennomføring er tydeliggjort i egen kolonne. For hvert punkt er det 
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laget egen veiledning som ligger lenger bak i dokumentet. I elektronisk versjon kommer en 

direkte til veiledning ved å trykke på lenkene i årshjulet.  
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Å rshjulet  
 

 Tema Tidspunkt Målgruppe Ansvar 

1 Pedagogisk plan for 

skolestartere 

August/september Skolestartere Styrer og pedagogisk 

leder 

2 Liste - skolestartere Oktober Rektor og styrer  Superbruker IST 

barnehage 

3 Informasjonsbrev – 

elektronisk innmelding 

Innen 1.november Foresatte  Rektor 

4 Innmelding til skolen Innen 30.november Foresatte  Foresatte 

5 Oversikt skolestartere 10.desember Styrer Rektor  

6 Skolestartere - særskilte 

behov 

15.desember Rektor Styrer 

7 Tilbakemelding - mottatt 

innmelding 

31.desember  Foresatte Rektor 

8 Skoletreff barn/foresatte Mars Skolestartere og 

foresatte 

Rektor 

9 Fellestreff for 

skolestartere  

April – juni Skolestartere  Barnehagene 

10 Lærerteam 1.trinn Innen mai Lærere/rektor Rektor 

11 Møte: styrer – rektor – 

lærere 

Innen uke 18 Styrer/rektor, 

kontaktlærere 

Rektor 

12 Førskoledag i Tinn Uke 21 – onsdag Skolestartere  Rektor og SFO-leder 

13 Foreldresamtale i 

barnehagen 

Innen 15.juni Foresatte  Pedagogisk leder 

14 Sommerbrev til 

skolestartere 

Innen 15.juni Skolestartere og 

foresatte 

Rektor  

15 Oppstartsamtaler August/september Foresatte  Kontaktlærer 

16 Evaluering av plan September Alle brukere av 

planen 

Kommunalsjef og rektor 
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VEILEDNING – ÅRSHJUL FOR 

SKOLESTARTERE 
 

1 Pedagogisk plan for skolestartere 
I løpet av august-september skal årets plan for det pedagogiske arbeidet med skolestarter-

gruppa være klar. Planen må tilpasses barnegruppa, og kan være ulik fra år til år, og fra 

barnehage til barnehage. Navn for «skolestartergrupper» kan hver enkelt barnehage finne selv 

– det er ulike tradisjoner for dette allerede. Felles for alle barnehagene er at planen skal fange 

opp disse temaene: 

 Lek, vennskap og sosial kompetanse 

 Rim, regler og sang  

 Skape nysgjerrighet for navnet sitt, telling, matematiske begrep og bokstaver 

 Blyantgrep og klippetrening 

 Selvstendighet ift. påkledning, dotrening og knyting av lisser 

 Trafikk og trafikksikkerhet  

 Kosthold og matlaging 

 Begrepslære  

 Verdensarven 

 

 

 Temaene i planen er lagt opp ut ifra det som er forventa og ønskelig at barna har av 

ferdigheter og kunnskaper til 1.skoledag. 

 Planen utarbeides av styrer og pedagogisk leder. Pedagogisk leder er mest med barna i 

hverdagen, og har hovedansvar for tilrettelegging i forhold til årets skolestartergruppe. 

2 Lister - skolestartere 
I løpet av oktober skal det utarbeides en oversikt over alle barn som bor i Tinn, og som er 

skolestartere til neste år. Informasjon til foresatte tar utgangspunkt i denne lista. 

Lister hentes fra IST barnehage, som også skal fange opp barn som ikke går i barnehagen. 

Ansvarlig for å hente ut listene er superbruker for IST barnehage i Tinn. Listene sendes til 

rektorene, slik at alle skolene får oversikt over hvilke barn som hører til skolekretsen. 

3 Informasjonsbrev – elektronisk innmelding 
Innen 1.november skal det sendes ut brev til foresatte, der det gis nødvendig informasjon om 

elektronisk «Grunnskole -innmelding 1.klasse» og andre praktiske opplysninger.  

Vedlegg 1 er et forslag til innhold i brevet, der hver skole kan gjøre sine tilpasninger. Ved 

behov kan det oversettes til andre språk. Mal for brev legges i kommunens arkivsystem. 
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4 Innmelding til skolen 
Det er ønskelig at foresatte melder inn skolestartere innen 30.november. Innmeldinga skjer 

elektronisk, via kommunens hjemmeside. Nødvendig informasjon til foresatte gitt som 

beskrevet under pkt. foran. Det tilbys veiledning til foresatte som av ulike årsaker ikke kan 

melde inn elektronisk. 

5 Oversikt skolestartere – informasjon til barnehager 
Innen 10.desember skal skolene ha oversikt over skolestartere. Rektor har ansvar for at 

oversikt blir sendt til barnehagene, slik at de vet hvilke skoler barna er innmeldt på. Styrere 

må melde fra til skolen dersom de ser at det mangler barn på lista! 

6 Skolestartere som har behov for særskilt tilrettelegging 
Skolene må ha oversikt over skolestartere som har særskilte behov, i god tid for å forberede 

best mulig oppfølging av disse barna. Styrer har ansvar for å gi en tilbakemelding fra 

barnehagene om det er barn som må følges opp i tida fram mot skolestart, med tanke på ulike 

typer utfordringer – faglig, språklig, adferd mv. 

Etter at barnehagen har fått oversikt over hvilke barn som skal på de ulike skolene, skal 

barnehagen melde tilbake til skolen om barn som har spesielle behov. 

Styrer og pedagogisk leder har ansvar for å melde fra til skolen innen 15.desember, etter at 

rektorene har sendt ut oversikt 10.desember. 

Dersom barnehagene oppdager nye utfordringer i forhold til enkeltbarn nærmere skolestart, 

meldes dette videre til skolene fortløpende. 

Foresatte skal ha beskjed og gi skriftlig samtykke til at barnehagen kan gi denne 

informasjonen videre til skolen. 

7 Tilbakemelding – mottatt innmelding 
Innen 31.desember skal alle foresatte motta bekreftelse på at innmelding er registrert. Rektor 

har ansvar for dette, og forslag til brevmal ligger i Vedlegg 2. 

8 Skoletreff barn/foresatte 
Alle skolestartere og deres foresatte blir invitert til skolen en kveld i mars. Invitasjon sendes 

fra skolen v/rektor eller inspektør. Forslag til brev er i Vedlegg 3. Som tillegg til brevet kan 

det legges ved et eget ark med en oppgave som barna gjennomfører og tar med seg til denne 

dagen. 

Hensikten med treffet:  

 Bli bedre kjent på skolen 

 Hilse på rektor og ev. deres lærer i 1.klasse 

 Skolesekker kan deles ut dersom årets sekker fra «Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i 

Telemark» er kommet 
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Informasjonsheftet «SMART SKOLESTART»: Rjukan barneskole har laget et 

informasjonshefte der det er samlet informasjon som «nye» foresatte til skolen kan ha nytte 

av. Dette heftet kan anbefales til andre skoler, med noe tilpasning av innholdet. Ta ev. kontakt 

med Rjukan barneskole. 

9 Fellestreff for skolestartere 
I perioden april-juni arrangerer barnehagene fellestreff – Tarkustreff. Det er treff der 

skolestartere i de ulike barnehagene møtes for å bli bedre kjent til skolestart. Barna følges av 

ansatte i den barnehagen de går i. 

Vi har ett treff i hver barnehage hvor vi leker og spiser sammen.  

Skolestartere i Vesletun barnehage er også invitert til disse treffene. Dersom det er barn som 

ikke går i noen barnehage, inviteres de til treffene sammen med foresatte. 

Datoer for treffene sendes til skolen, slik at de kan velge å delta på ett eller flere treff hvis de 

har anledning. 

Ansvarlig for organisering av treffene, og for informasjonsutveksling mellom 

barnehager/skoler, er de pedagogiske lederne som har ansvar for skolestarterne i hver enkelt 

barnehage. 

10 Lærerteam for 1. trinn 
Så langt mulig bør lærerteamet for 1. trinn være klart innen mai, slik at de aktuelle lærerne er 

involvert i alt videre arbeid fram mot skolestart. 

Rektor har overordna ansvar for dette. 

11 Møte: styrer – rektor – lærere. 
Samordningsmøtet mellom barnehage og skole har følgende agenda: 

 Hva barnehagen har hatt fokus på i arbeidet med skolestarterne inneværende år 

 Innspill til klassedeling/klassemiljø 

 Informasjon om førskoledagen/SFO besøk i uke 21 

Rektor har ansvar for å kalle inn til møtet. 

12 Førskoledag i Tinn 
Uke 21 – onsdag – holdes det førskoledag på hver enkelt skole. Rektor har ansvar for at 

invitasjon sendes skolestarter/foresatt. Kontaktlærer har ansvar for opplegg i klasserom, og 

SFO-leder ansvar for besøk på SFO. 

Barna blir fulgt til skolen av barnehageansatte.  

Forslag til agenda: 

 Elevene blir fulgt til skolen av de ansatte i barnehagen, ev. foresatte 

 Opprop ute i skolegård 

 De nye 1.klassingene får hilse på læreren sin og blir delt inn i klasser 
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 Kontaktlærer har ansvar for «opplegget» elevene skal ha i klasserommene 

 Ta bilde av barnegruppa/klassene, for å sende hjem før sommerferien 

 De ansatte fra barnehagene er ikke med inn klassen, men er i umiddelbar nærhet 

dersom det skulle være behov for noe 

 Elevene får hver sin sekk, dersom de ikke fikk den i mars 

 Elevene besøker SFO og møter ev. fadderne sine, ca. 1 time 

Eksempel på brev med invitasjon til førskoledag ligger her: Vedlegg 4 

13 Foreldresamtale i barnehagen 
Innen 15.juni skal pedagogisk leder invitere foresatte til samtale i barnehagen. Formålet med 

samtalen er å gå gjennom viktige temaer som belyser barnets ståsted før skolestart. Foresattes 

engasjement og involvering er en viktig del av arbeidet for å gi det enkelte barnet en god 

overgang til skolen. 

Samtalen tar utgangspunkt i «Overføringsskjema vedrørende informasjon mellom barnehage 

og barneskole», Vedlegg 5 

Foresatte skal ha mulighet til å medvirke og må gi samtykke til all informasjonsoverføring fra 

barnehage til skolen når det gjelder eget barn. Foresatte gir ev. godkjenning til dette ved å 

fylle ut skjemaet i Vedlegg 6: «Samtykkeerklæring til utveksling av opplysninger mellom 

skole og barnehage». 

Skjemaene sendes til skolen innen 15.juni. 

14 Sommerbrev til skolestartere 
Innen 15.juni/før sommerferien får alle skolestartere brev med hovedinnhold «Velkommen til 

skolestart». 

Brev til 1.klassingene, med informasjon om skolestart til høsten, hva de må huske på, og 

informasjon oppstart på SFO. I tillegg sendes det med bilde fra førskolen, med alle barn og 

lærere. Navn skrives på bildet, slik at de kan snakke om klassekameratene, huske navn mv. 

gjennom sommeren. 

Rektor har ansvaret for dette, og kan ev. delegere videre til inspektør eller kontaktlærer. 

Eksempel på sommerbrev: Vedlegg 7 

15 Oppstartsamtaler  
I løpet av august/september inviterer kontaktlærer foresatte til samtale på skolen. 

Hensikten med samtalen er å skape gode relasjoner mellom skole og hjem så fort som mulig. 

Samtidig er det greit å vente til det er gått litt tid siden starten, så en har litt grunnlag for å 

vurdere hvordan oppstarten har fungert, og hvordan det går med barnet så langt. 
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16 Evaluering av plan 
Årlig evaluering av arbeidet med overgangen fra barnehage til skole skjer i løpet av høsten. 

Det tas opp på kontaktmøte mellom enhetsledere for skoler og barnehage i september. 

Ansvarlig for oppfølging av dette er kommunalsjef for oppvekst. 

Rektorene sørger for at temaet blir tatt opp på høstens foreldremøte i 1.trinn. Planen skal også 

evalueres på første møtet i SAU/FAU etter skolestart på høsten.  

Rektorer har ansvar for å formidle tilbakemeldinger til barnehagene v/styrer. Barnehagene 

kan inviteres til foreldremøter for å få direkte tilbakemelding om hvordan overgangen har 

fungert. De skal også få referat fra møtene. 
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 ÅRSHJUL FOR BARN MED 

INDIVIDUELL PLAN   
Barn som har individuell plan fra barnehagen, vil har behov for spesiell oppfølging også på 

skolen. Disse barna har som regel allerede ansvarsgrupper som koordinerende ledd for 

individuell oppfølging. I tillegg til punktene i hoved-årshjulet for overgang til skolen, er det 

laget et eget årshjul som tillegg, for spesiell og individuell oppfølging av disse barna.  

Målet med dette arbeidet er å få best mulig individuell tilpasning, og god dialog mellom 

foreldre, barnehage, PPT, skole og andre instanser som er naturlig ut ifra barnets individuelle 

behov. 

I dette årshjulet er det ikke laget fordypningsdel, men detaljer er lagt direkte inn i tabellen. 

 Hva Tidspunkt Målgruppe/mål Ansvar 

1 Ansvarsgruppemøte September året før 

skolestart 

Barn med individuell plan (IP), og 

alle instanser som er involvert i 

oppfølging av barnet 

Helse 

2 Møte mellom 

foresatte – barnehage 

– skole – PPT – ev. 

andre 

Oktober/november Barn med IP.    

 Hvordan sikre en god og trygg 

sammenheng for barnet fra 

barnehagen til skolen 

 Tilvenning og treffpunkter i 

vårhalvåret 

Rektor 

3 Skole/lærer besøker 

barnet i barnehagen 

Mai-juni Mål: få innsikt i miljøet barnet har 

vært i, og hvordan tilrettelegging har 

vært gjennomført/lagt opp 

Rektor 

4 Ansvarsgruppemøte Mai -juni Barn med individuell plan: 

oppsummering av behov og planlagte 

tiltak 

Helse 

5 Oppfølging ved 

skolestart 

August Ansatte fra barnehage følger opp i 

oppstarten 

Rektor/ styrer 

6 Evaluering av 

overgangen fra 

barnehage til skole 

September Evaluering av plan for 

sammenheng/overgang for barn med 

IP 

Enhetsledere 

skole og 

barnehage 
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VEDLEGG 
 

 

Vedlegg 1. Brev: Innskriving av nye elever 

Vedlegg 2. Grunnskole – mottatt innmelding 1. trinn 

Vedlegg 3. Invitasjon til skoletreff  

Vedlegg 4. Eksempel på invitasjon - førskoledag 

Vedlegg 5. Overføringsskjema - informasjon mellom barnehage og skole 

Vedlegg 6. Samtykkeerklæring til utveksling av opplysninger 

Vedlegg 7. Brev: Velkommen til skolestart   
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Vedlegg 1. Brev: Innskriving av nye elever 

 

(Sendes til foresatte som har skolestartere – barn som fyller 6 år til neste år) 

 

Det er tid for å skrive inn barna som skal starte i førsteklasse – neste skoleår. 

Dette skal skje i løpet av november og gjøres digitalt. Såpass tidlig innmelding gjør at skole 

og barnehage kan arbeide sammen over lengre tid, for å legge best mulig til rette for at barnet 

får en god og trygg start på skolehverdagen. Arbeidet vårt er forankret i kommunens plan for 

overgang fra barnehage til skole.  

Barna vil få tilbud om å komme på skoletreff i mars, for å bli litt kjent med skolen vår, og 

hilse på noen av oss som jobber her. I tillegg blir det førskoledag i mai, der barna får være på 

skolen en hel skoledag, og besøke SFO. 

NB! Dersom barnet ikke har personnummer må dere fylle ut et skjema manuelt. Skolen eller 

barnehagen er behjelpelig med dette. 

Lenke for elektronisk innmelding: Grunnskole - innmelding 1.trinn 

Dersom det er aktuelt at barnet skal gå på SFO, kan det søkes plass allerede nå: Søknad om 

SFO-plass 

Du må logge inn/opprette egen bruker dersom du ikke har dette fra før. Skolen/barnehagen 

kan gi veiledning. 

 

Vennlig hilsen  

(rektor/skole) 

 

  

https://kommune24-7.no/0826/bruker?retur=%2f0826%2f701465&shortname=701465
https://tinn.ist-asp.com/NO00826-pub/login.htm
https://tinn.ist-asp.com/NO00826-pub/login.htm
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Vedlegg 2. Grunnskole – mottatt innmelding 1. trinn  

 

(navn foresatte) 

 

Jeg viser til innmelding av ny 1.klassing til neste skoleår.  

Søknaden er mottatt, og vi ønsker XXX velkommen. Utover våren XXX vil dere motta mer 

informasjon om aktiviteter og arrangementer, for å få til en best mulig start for neste års elever.  

 

Vennlig hilsen 

(rektor/skole) 
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Vedlegg 3. Invitasjon til skoletreff 

 

Til de nye førsteklassingene ved XXX skole. 

Velkommen til XXX skole! 

Du er meldt inn som ny skoleelev ved skolen vår til høsten. Tiden er nå inne for at du kan 

komme på besøk til skolen sammen med dine foresatte i Tinn. 

(dag/dato). mars kl. XXX er dere velkomne til å gjøre dere litt kjent på skolen, se 

klasserommet deres, være litt skoleelev og hilse på rektor XXX, (kontaktlærer XXX og SFO-

leder XXX.) På eget ark har du fått en liten oppgave som du skal ha med tilbake til skolen når 

du kommer på treffet.  

Alle skolestartere får en skolesekk fra «Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark».  Denne 

får du i god tid før skolestart til høsten. 

Foresatte får informasjon om tida fram til skolestart – om hvordan skole og barnehage 

sammen jobber med overgangen, og hva hjemmene kan gjøre for at barna skal være best 

mulig klare for skolestart som 1.klassinger. 

Skolestart for skoleåret 20xx-xx er xx.august. SFO åpner 1.august, som er oppstart etter 

sommerferien. 

Lurer dere på noe – ta gjerne kontakt med skolen på tlf. XXX eller på epost: 

xxxx@tinn.kommune.no. Se også skolen hjemmeside: www.xxxx for mer informasjon. 

 

Velkommen! 

 

Vennlig hilsen 

xxxx 

(rektor/skole) 

 NB! Elevene får også en liten oppgave de skal ha med tilbake til skolen når de skal 

hilse på rektor. Her skal de blant annet skrive 3 ting de er flinke til. Denne 

oppgaven kan gis på eget ark ved siden av dette brevet. 

Kopi: XXX barnehage 

  

mailto:xxxx@tinn.kommune.no
http://www.xxxx/
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Vedlegg 4. Eksempel på invitasjon - førskoledag 

 

Til alle skolestartere! 

 

Velkommen til førskoledag på XXX skole. 

(dato og tid) 

Alle barna møter på skolen sammen med en voksen fra barnehagen. Dere får i dag 

vite hvilke klasser dere skal gå i, og hvem som blir deres kontaktlærer fra høsten av 

(ev. navn på lærere) 

(Alle får med seg en skolesekk hjem – hvis aktuelt) Hvilken farge har sekken i år tro?  

 

Mens dere er i klasserommet, vil de som jobber i barnehagen få tilbud om å være på 

SFO.  

 

Fra klokka XXX får dere hilse på noen som jobber på SFO og leke sammen her. Dere 

reiser tilbake til barnehagene klokka XXX.  

 

TA MED: NISTE OG DRIKKE. 

 

 

Vennlig hilsen  

 (rektor/skole) 

 

Kopi: XXX barnehage  

De som følger deg fra barnehagen din 

er tilgjengelige hele dagen slik at alle 

skal få en fin og trygg førskoledag. 
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Vedlegg 5. Overføringsskjema - informasjon mellom barnehage og skole 

 

Dato for utfylling: _____________ 

Barnets navn: ____________________________________ 

Fødselsdato: _________________ 

Barnehage: ____________________________    Avd.:_______________ 

 

 

DEL A: Fylles ut av barnehagen i samtale med barnet: 
Dette vil jeg at skolen skal vite om meg: 

 

 

 

Dette tenker jeg om å begynne på skolen:  

 

 

 

Dette liker jeg å gjøre:  

 

 

 

 

DEL B: Fylles ut av barnehagen og foresatte: 
OM BARNET: 

Barnets motivasjon og modenhet: 

Konsentrasjon, lærelyst, nysgjerrighet. 
 

 

 

 

Barnets styrker: 

 

 

 

 

Lek og sosiale aktiviteter: 

Trygghet, venner, konfliktløsning, empati, annet. 
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Selvstendighet: 

Av- og påkledning, toalettbesøk, forstå beskjeder, motta instruksjoner. 

 

 

 

Motorikk: 

Finmotorikk, grovmotorikk. 
 

 

 

Andre forhold som skolen bør ha informasjon om: 

Allergi, sykdom/medisiner 

 

 

OM BARNETS SPRÅK: 

Språkutvikling: 

Ordforråd, begreper, kommunikasjon. 

 

 

 

Annet vedrørende språk: 

 

 

 
 

HVIS DU HAR ET ANNET MORSMÅL ENN NORSK: 

Hvilket morsmål: 

 

Beskriv barnets språkforståelse og språkferdigheter. 

 

 

 

Trenger barnet/foreldre tolk:      Ja                         Nei 
 

Hvor lenge har dere bodd i Norge: 

 

Hvor lenge har barnet gått i barnehage: 
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Spesielle hensyn knyttet til religion: 

Mat, Høytider/helligdager. 

 

 

Jeg samtykker til at informasjonen på dette skjemaet overføres fra 

___________________barnehage til ____________________skole. 

                                  JA                                      NEI 

Eventuelle vedlegg____________________________________ 

 

 

Jeg samtykker til at skolen kan be barnehagen om utdypende opplysninger om 

mitt barn ved behov:  

                                   JA                                   NEI 

 

 

 

 

Dato: 

 

____________________                    _________________________ 

Pedagogens underskrift                         Foreldre/foresattes underskrift 

                            

 

 

 

 

Frist for innlevering til skolen: 15. juni. 
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Vedlegg 6. Samtykkeerklæring til utveksling av opplysninger  

 

Informasjon 

For å sikre en best mulig overgang fra barnehage til skole, kan det være viktig for skolen å 

vite litt om barnet. Barnehagen kan bare utveksle informasjon om oss og vårt barn dersom vi 

har gitt samtykke til det. Samtykket skal være «informert». Unntak: Informasjon som er 

nødvendig for å redde liv og helse. 

 

Et informert samtykke innebærer at jeg: 

• har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles 

• vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette 

• er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig, 

og kun til ansatte som trenger informasjon for å ivareta barnet. 

• er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at 

spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger 

• er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for tilbudet til 

barnet og oss. 

 

Aktuelle lovbestemmelser om taushetsplikt 

Forvaltningslovens § 13 til 13e, Opplæringslovens § 5-4 og § 15-4 

Jeg samtykker til at det utveksles informasjon mellom: Sett x for hvert samtykke 

 

____ ………………………. barnehage og ………………………… skole 

 

____ PPT Tinn og ………………………………………… skole 
 

Andre instanser: 

_____ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Samtykket gjelder fra 15.06.20…. til 31.07.20…. 

 

Barnets navn: ……………………………………….. Fødselsdato: ………………………… 

 

Dato: ………………….. Underskrift foreldre/foresatte: ……………………………………… 

 

 

 

Kopi:  PPT der det er aktuelt 

Foresatte 

Eventuelt andre aktuelle instanser 

TINN KOMMUNE 
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Vedlegg 7. Brev: Velkommen til skolestart 

 

Hei XXX 

Her kommer en liten sommerhilsen fra skolen, for når sommeren nærmer seg slutten skal du 

begynne i 1.kl.! Vi starter XXXX. august kl. XX og er ferdige kl.XXX. Etter at skolen er slutt 

er det SFO på skolen, hvis du skal gå der. 

Ta med sekk, pennal og matpakke. Melk og frukt ordner skolen med denne dagen.  

Den første dagen bruker vi til å bli bedre kjent, du får bøker og vi jobber litt i disse. Så skal vi 

synge, lese, snakke og leike mye. 

Håper du gleder deg til å begynne på skolen, selv om du kanskje har litt «sommerfugler» i 

magen …. 

Vi sender også med bilde fra førskoledagen, så du kan vise alle hjemme hvem du skal gå 

sammen med. 

SFO starter opp 1.august, etter sommerferien, og ønsker alle som har plass velkommen da. 

Vi som jobber her gleder oss veldig til å se deg igjen, og ønsker deg og dine foresatte god 

sommer, og hjertelig velkommen til høsten. 

 

Vennlig hilsen 

(rektor/inspektør/kontaktlærer 

skole) 


