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1. Bakgrunn for planen

Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en positiv overgang fra barnehage til
skole og SFO, og legger de overordnede prinsippene for kvaliteten på samarbeidet mellom
institusjonene barnehage og skole. Omsorg, danning, lek og læring er sentralt for
barnehagenes og skolenes pedagogiske kjerneområder.
Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse. Foreldre, barnehagen og skolen har
fellesansvar for at barna møter i barnehagen og skolen med motivasjon og lærelyst. Barnas
medvirkning og deltakelse i dette arbeidet er særlig viktig. I tillegg til at barnet skal være
klart for skolen, er det i dag større fokus på at skolen skal være klar for barnet. Dette peker
på en systemteoretisk forståelse hvor flere forhold og aktører er viktige og påvirker
hverandre. Innenfor denne forståelsen vil kvaliteten på kontakt og samspillserfaringer ha
stor betydning.
I rapporten Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole – En
systematisk kunnskapsoversikt (Lillejord m.fl. 2015) pekes det på viktigheten av at
institusjonene samarbeider på en slik måte at det skapes en sammenheng i overgangen.
Gode overganger forutsetter også at barna er omgitt av et nettverk av relasjoner (Lillejord
m.fl., 2015). I OECD-rapporten Starting Strong IV (OECD 2015) blir det understreket at
barnehagens arbeidsmåter ikke må bli for preget av skolens arbeidsmåter. Dette kan gå
utover pedagogiske arbeidsmåter som er tilpasset barnehagen og barns deltakelse.
Planen skal være et arbeidsredskap i samarbeidet mellom barnehage, skole og foreldre.
Planen skal forplikte ansatte og ledere som arbeider med de eldste barna i barnehagen og
ansatte som arbeider med de yngste elevene i skolen. Tinn kommune inviterer og
oppfordrer private barnehager og skoler til å benytte planen slik at alle barn opplever lik
kvalitet i overgangen.
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2. Planens forankring

Fra 1. august 2018 ble det innført en lovfestet plikt for skolene om å samarbeide med
barnehagene om overgangen til skole og SFO. Skoleeier har ansvaret for å utarbeide en plan
for overgangen.
Ny § 13-5 i Opplæringslova sier:
Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til
skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god
overgang.
Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for
overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning.
Plikten til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehagen til skole er også nedfelt i
Barnehageloven. “Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra
barnehage til skole og skolefritidsordning jf. Opplæringslova § 13-5 og friskolelova § 5-5.
Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang.”

Det skal utarbeides en plan for overgangen.
Overgangen skal oppleves forutsigbar for barn og foreldre
Skolen er forberedt på hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen
Det tilrettelegges for en god dialog som involverer foreldre, barnehage, skole og SFO.
(Barnehageloven § 2a)

Forventningene om et godt samarbeid mellom barnehage og skole er også synliggjort i
overordnet del av læreplanverket for grunnskolen og i rammeplan for barnehagen.
Meld. St. 6 (2019–2020) - Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage,
skole og SFO (Kunnskapsdepartementet 2019) understreker viktigheten av fokus på tidlig
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innsats gjennom hele utdanningsløpet. Dette forutsetter god ledelse på alle nivå i
kommunen. Mange barnehager og skoler har inkluderende fellesskap og følger opp barn og
elever på en god måte. Mye har gått riktig vei i barnehager og skoler de siste årene. Det er
likevel store utfordringer å ta tak i. Ikke alle barn og elever får den hjelpen de trenger.
Mange får hjelp for sent og møtes med for lave forventninger. Det betyr at mange barn og
elever har en hverdag der de ikke blir sett og forstått, og der de utvikler seg og lærer mindre
enn de kunne gjort med et bedre tilrettelagt pedagogisk tilbud.
Plan for overgang mellom barnehage og skole er forankret i vedtak fra kommunestyret
03.09.2019. Her ble tilstandsrapport for grunnskole presentert og tatt til etterretning. Som
følge av dette ble det bedt om at skoleeier utarbeider plan for samarbeid om tidlig innsats
mellom skole og barnehage.

3. Mål for overgangen

Planen er overordnet og forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler i Tinn
kommune. De private barnehagene og skolene inviteres og oppfordres til å samarbeide om
rutinene.
Planen skal sikre gode samarbeidsrutiner mellom barnehage, skole og hjelpeinstanser slik at
alle barn i Tinn kommune skal oppleve en trygg og positiv overgang fra barnehage til skole.
Mål:


Alle barn skal oppleve faglig og sosial sammenheng i overgangen mellom
barnehage og skole og SFO



Alle barn skal oppleve mestring ut ifra egne forutsetninger.



Alle barn skal oppleve både fysisk og psykisk trygghet ved etablering av nye
relasjoner.
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4. Planens innhold



Årshjul med beskrivelse av rutiner for samarbeid.



Skjemaer og maler som skal brukes av alle barnehager, skoler og SFO.



Lenker til relevant informasjon, veiledere, styringsdokumenter m.m.

5. Planens målgruppe

Plan for overgang fra barnehage til skole er gjeldende for alle ansatte i barnehager, skole,
SFO og hjelpetjenester i Tinn kommune som er involvert i overgangen fra barnehage til
skole.
Planen skal ligge på kommunens, barnehagenes og skolenes hjemmesider som informasjon
til foreldre. Godt informerte foreldre med kjennskap til overgangsrutiner har større
forutsetning for å bistå med å trygge barna sine i overgangen.

6. Utarbeiding av planen

Plan for overgang fra barnehage til skole er utarbeidet av en arbeidsgruppe satt sammen av
representanter fra skole og barnehageeier, PPT og IT. Arbeidet tok utgangspunkt i Tinn
kommunes “Plan for overgang fra barnehage til skole” vedtatt i 2018.
Planen er sendt på høring til alle barnehager, skoler og hjelpe- og samarbeidsinstanser, og er
politisk behandlet i både helse- og omsorgsutvalget i sak (PS xx/XX) og kultur- og
oppvekstutvalget i sak (PS xx/xx).
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7. Rutiner for samarbeid

1 Pedagogisk plan for barnegruppen som skal begynne på skole
(Årshjul pkt. A)

I løpet av august skal styrer og pedagogisk leder utarbeide en plan for det pedagogiske
arbeidet. Den pedagogiske planen skal ta utgangspunkt i kommunens felles mal (vedlegg 1),
men skal tilpasses den enkelte barnehage og barnegruppe. Felles for alle barnehagene er at
planen skal følge fagområdene i Rammeplan for barnehagen:



Kommunikasjon, språk og tekst



Kropp, bevegelse, mat og helse



Kunst, kultur og kreativitet



Natur, miljø og teknologi



Antall, rom og form



Etikk, religion og filosofi



Nærmiljø og samfunn

Barnehagenes planer skal gjøres kjent for skolene.

2 Oversikt over barn som skal begynne på skolen
(Årshjul pkt. C)

I løpet av oktober skal det utarbeides en oversikt over alle barn som bor i Tinn som skal
begynne på skolen påfølgende år. Informasjon til foreldre skal ta utgangspunkt i denne lista.
Lista hentes ut fra IST skole på den enkelte skole.
Planlegge neste skoleår > Foreslåtte nye elever > Eksport
Kolonner for foreldre kan legges til før eksport.
Informasjonen til foreldre skal inneholde lenke til kommunes personvernerklæring på
kommunes nettside.
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3 Informasjonsbrev om elektronisk innmelding
(Årshjul pkt. E)

Innen 1. november sender rektor ut brev til foreldre med informasjon om elektronisk
“Grunnskole-innmelding i 1. klasse” og andre praktiske opplysninger.
Se vedlegg 2 for forslag til innhold i brev. Hver skole kan ut fra dette forslaget gjøre sine
tilpasninger og eventuelt oversette til andre språk.

4 Innmelding til skolen
(Årshjul pkt. G)

Foreldre skal melde inn sine barn innen 30. november. Innmeldingen skjer elektronisk via
kommunens hjemmeside. Skolen veileder foreldre som trenger hjelp til elektronisk
innmelding. Barnehagen kan også hjelpe dersom det er behov for det.

5 Oversikt over hvilke elever som skal begynne på skolen – informasjon til barnehager
(Årshjul pkt. H)

Innen 10. desember har skolene oversikt over barna som skal begynne påfølgende skoleår.
Rektor har ansvar for at oversikt blir sendt til barnehagene, slik at de vet hvilke skoler barna
er innmeldt på. Styrere skal melde fra til skolen dersom de ser at det mangler barn på lista.

6 Barn som har behov for særskilt tilrettelegging
(Årshjul pkt. B, D, I, P, Q, W)

Noen barn har behov for ekstra tett oppfølging i overgangen mellom barnehage og skole.
Barnehage og skole må ha tett dialog om overgangen for disse barna, og det må sikres at
skolen får tilstrekkelig informasjon om barnet til å legge til rette for en god skolestart.
Foreldre skal gi skriftlig samtykke til at barnehagen kan gi denne informasjonen videre til
skolen (se vedlegg 3).
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Styrer har ansvar for å melde fra til skolen innen 15.desember, etter at rektorene har sendt
ut oversikt 10.desember. 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, sosialt og emosjonelt. Dersom barnehagene oppdager nye
utfordringer hos enkeltbarn nærmere skolestart, meldes dette videre til skolene
fortløpende.
Skole og barnehage må vurdere hvert enkelt barns behov for oppfølging i forbindelse med
overgangen. Dette forutsetter god dialog mellom foreldre, barnehage, PPT, skole, SFO og
andre instanser som er naturlig ut ifra barnets individuelle behov.
Rutiner for oppfølging av barn med individuell plan er synliggjort i årshjulet.
Modellen “Bedre tverrfaglig innsats”, BTI (Helsedirektoratet 2020) sikrer at alle virksomheter
kan følge opp sine bekymringer med konkrete tiltak og fremdrift. Dersom man har vært eller
er bekymret for et barn i tidsrommet for overgang til skole, skal dette også meldes fra til
skolen slik at eventuelle tiltak blir fulgt opp videre.

7 Tilbakemelding på mottatt innmelding
(Årshjul pkt. J)

Innen 31. Desember skal alle foreldre ha mottatt bekreftelse på at innmeldingen er
registrert. Rektor har ansvaret for dette. Se vedlegg 4 for forslag til brevmal.

8 Skoletreff for barn og foreldre
(Årshjul pkt. K)

Alle barn som skal begynne på skolen og deres foreldre blir invitert til skolen en kveld i mars.
Invitasjon sendes fra skolen v/rektor. Se vedlegg 5 for forslag til brev. Som tillegg til brevet
kan det legges ved et eget ark med en oppgave som barna gjennomfører og tar med seg til
denne dagen.
Formålet med treffet:


Bli bedre kjent på skolen og på SFO
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Hilse på rektor og eventuelt lærer i 1. klasse og ansatte på SFO



Utdeling av skolesekker (hvis sekker fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark
er kommet)



Informasjonshefte til elever og foreldre deles ut.

9 Innmelding til SFO
(Årshjul pkt. L)

SFO er et lovpålagt tilbud, men det er frivillig og foreldre betaler deler av kostnader for
tilbudet. Innmelding i SFO er helt uavhengig av innmelding til skolen. Barn som skal starte i 1.
klasse kan begynne å bruke SFO fra 1. august. Har man behov for at barnet skal bruke SFO i
ferien mellom 1. august og 1. skoledag må innmelding sendes før 1. mai.
Dette skjer elektronisk gjennom «foreldreportalen» som foreldre finner link til på
kommunenes eller skolenes hjemmeside.
Man kan søke direkte uten å logge seg på sin side. Som svar får man et tilbud om plass. For å
svare på tilbudet, må man logge seg på min side i portalen med tretrinns pålogging. Her
svarer man på tilbudet. Som vedlegg på dette trinnet ligger kommunale vedtekter for SFO
som søkerne bør lese. Ved å akseptere tilbudet, forplikter foreldrene seg til de betingelsene
som er nedskrevet i vedtektene.

10 Fellestreff for barn som skal begynne på skolen
(Årshjul pkt. M)

I løpet av januar-juni skal barnehagene arrangere fellestreff. På fellestreffene skal de
kommende skoleelevene i de ulike barnehagene møtes for å bli bedre kjent til skolestart.
Barna følges av ansatte i den barnehagen de går i.
Det arrangeres minst to treff i hver barnehage der barna leker og spiser sammen.
Alle barnehagebarn inviteres til disse treffene. Dersom det er barn som ikke går i barnehage,
inviteres de til treffene sammen med foreldre.
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Ansvarlig for organisering av treffene, og for informasjonsutveksling mellom barnehager og
skoler er pedagogiske ledere med ansvar for barn som skal begynne på skolen i hver enkelt
barnehage.

11 Lærerteam for 1. trinn og besøk i barnehagene
(Årshjul pkt. O)

Så langt det er mulig, bør lærerteamet for 1. trinn være klart innen mai, slik at de aktuelle
lærerne er involvert i alt videre arbeid frem mot skolestart.
I løpet av mai/juni skal kontaktlærere og SFO-leder besøke barnehagene de får elever fra.

12 Møte mellom barnehagestyrer, rektor, lærere, pedagogisk leder og SFO-leder
(Årshjul pkt. R)

Samarbeidsmøte mellom barnehage og skole har følgende saksliste:


Hva barnehagen har hatt fokus på i sitt arbeid inneværende år.



Innspill til klassedeling



Informasjon om førskoledag/SFO-besøk i uke 21.

Rektor har ansvar for å kalle inn til møtet.

13 Førskoledag i Tinn
(Årshjul pkt. S)

Onsdag uke 21 arrangeres det førskoledag på hver enkelt skole. Rektor har ansvaret for at
invitasjon sendes til kommende skoleelever og foreldre, med kopi til barnehagene.
Kontaktlærer har ansvar for opplegg i klasserom og SFO-leder ansvar for besøk på SFO.
Barna blir fulgt til skolen av ansatte fra barnehagen.
Forslag til program:


Elevene blir fulgt til skolen av de ansatte i barnehagen, eventuelt foreldre



Opprop i skolegården
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De nye førsteklassingene får hilse på læreren sin og blir delt inn i klasser



Kontaktlærer har ansvaret for opplegget elevene skal ha i klasserommet



Det skal tas bilde av barnegruppa/klassene som sendes hjem før sommerferien



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



Elevene besøker SFO og møter fadderne sine

Eksempel på brev med invitasjon til førskoledag finnes i vedlegg 6.

14 Foreldresamtale i barnehagen
(Årshjul pkt. T)

Innen 15. mai skal pedagogisk leder invitere foreldre til samtale i barnehagen. Formålet med
samtalen er å gå gjennom viktige temaer som belyser barnets ståsted før skolestart.
Foreldres engasjement og involvering er en viktig del av arbeidet for å gi barna en god
overgang til skolen. Samtalen tar utgangspunkt i “Samtale ved overgang fra barnehage til
skole”. Vedlegg 7
Foreldre skal ha mulighet til å medvirke, og må gi samtykke til all informasjonsoverføring fra
barnehage til skole når det gjelder eget barn. Foreldre gir godkjenning til dette ved å fylle ut
skjemaet i vedlegg 3: “Samtykkeerklæring til utveksling av opplysninger mellom skole og
barnehage”. Skjemaene sendes til skolen senest 20. mai.

15 Sommerbrev til barn som skal begynne på skolen
(Årshjul pkt. V)

Innen 15.juni får alle barn som skal begynne på skolen brev med hovedinnhold «Velkommen
til skolestart».
Brev til førsteklassingene skal inneholde informasjon om skolestart til høsten, hva de må
huske på, og informasjon om oppstart på SFO. I tillegg sendes det med bilde fra
førskoledagen, med alle barn og lærere. Navn skrives på bildet, slik at de kan snakke om
klassekameratene gjennom sommeren.
Rektor har ansvaret for dette. Eksempel på sommerbrev: vedlegg 8.
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16 Oppstartsamtaler vår og høst
(Årshjul pkt. U, X)

I løpet av våren og i august/september inviterer kontaktlærer foreldre til samtaler på skolen.
Hensikten med samtalene er å etablere et godt samarbeid mellom skole, SFO og hjem så
tidlig som mulig. Eksempel på mal til bruk i oppstartsamtale på høsten finnes i vedlegg 9.

17 Samarbeid på overordnet nivå om tidlig innsats i barnehage og skole
(Årshjul pkt. F, N)

Det skal i løpet av året avholdes minimum to møter mellom barnehagene og mottakende
skoler - minimum ett møte per halvår. Møtene skal fungere som profesjonelle
læringsfellesskap der pedagoger og ledere skal dele kunnskap og erfaringer, og sammen
utvikle en god praksis med utgangspunkt i data og forskningsbaserte tiltak.
Kommunalsjef for kultur og oppvekst har ansvar for å innkalle til og organisere disse møtene.
Hensikten med møtene er å sikre tidlig innsats for alle barn og elever i Tinn. Alle barn skal
oppleve mestring og få støtte til videre læring og utvikling - både faglig og sosialt. Dette skal
gjøres gjennom systematisk oppfølging og arbeid med kartleggingsresultater og
arbeidsmetoder. I samarbeidsmøtene deles resultater fra undersøkelser og kartlegging på et
generelt nivå, ikke individnivå. Tinn kommunes barnehager og skoler skal ha et tett
samarbeid om plan for kartlegging og oppfølging av kartleggingsresultater til det beste for
alle barn.
Tema for høstmøter: Barnehagen orienterer om hvilke kartleggingsverktøy de bruker, samt
hvilke arbeidsmåter og tilnærminger de bruker i sine pedagogiske opplegg. Skolen orienterer
om hvilke kartleggingsverktøy som brukes og hva de inneholder/kartlegger, samt hvilke
arbeidsmåter og pedagogiske tilnærminger de bruker i 1. klasse og eventuelt øvrige trinn.
Tema for vårmøter: Barnehagene deler resultater fra sine kartleggingsundersøkelser og
skolen deler sine kartleggingsresultater fra 1. trinn og eventuelt øvrige trinn. Resultater fra
foreldreundersøkelse, elevundersøkelse osv. skal også gjennomgås i dette møtet.
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Hvem deltar på møtene: Barnehagestyrere, pedagogisk ledere, enhetsleder barnehage,
kommunalsjef, rektor, lærere 1. klasse, SFO-leder, PPT, eventuelt andre
samarbeidsinstanser.

18 Evaluering av plan
(Årshjul pkt. Y)
Arbeidet med overgang fra barnehage til skole skal evalueres hver høst.


Evaluering av plan og arbeid i møte mellom rektorer og styrere i oktober/november
(se punkt 17). Kommunalsjef har ansvar for oppfølging.



Evaluering av plan og arbeid på høstens foreldremøte i 1. trinn. Rektor har ansvar for
oppfølging.



Evaluering av plan og arbeid i første møte i SAU/FAU. Rektor har ansvar for
oppfølging.

Rektorene har ansvar for å formidle tilbakemeldinger til barnehagene v/styrer.
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8. Årshjul
A
B

Rutine
1
6

C
D

2
6

E
F

3
17

G
H
I
J
K
L
M
N

4
5
6
7
8
9
10
17

O
P

11
6

Q

6

R

12

S
T
U
V
W

13
14
16
15
6

X
Y

16
18

Hva
Pedagogisk plan for barn som skal begynne på skolen
Barn med individuell plan: Ansvarsgruppemøte
Liste over barn som skal begynne på skolen
Barn med individuell plan/særskilte behov: Møte
mellom foreldre, barnehage, skole, PPT, eventuelt
andre instanser
Informasjonsbrev – elektronisk innmelding
Samarbeid på overordnet nivå om tidlig innsats i
barnehage og skole
Innmelding til skolen
Oversikt over barn som skal begynne på skolen
Oversikt over barn med særskilte behov
Tilbakemelding på mottatt innmelding
Skoletreff for barn og foreldre
Innmelding til SFO
Fellestreff for barn som skal begynne på skolen
Samarbeid på overordnet nivå om tidlig innsats i
barnehage og skole
Lærerteam 1. trinn
Barn med individuell plan/særskilte behov: Skole/lærer
besøker barnet i barnehagen
Barn med individuell plan: Ansvarsgruppemøte
Møte mellom styrer, rektor, lærere, pedagogisk leder
og SFO-leder
Førskoledag i Tinn
Foreldresamtale i barnehagen
Oppstartsamtaler
Sommerbrev til barn som skal begynne på skolen
Barn med særskilte behov/individuell plan: Oppfølging
ved skolestart
Oppstartsamtaler
Evaluering av plan

Når
August
September året før
skolestart
Oktober
Oktober/november

Målgruppe
Barn som skal begynne på skolen
Barn med individuell plan og alle instanser som er
involvert i oppfølging av barnet
Rektor og styrer
Barn med særskilte behov og/eller IP:

Ansvar
Styrer og pedagogisk leder
Helse

Innen 1. november
November

Foreldre
Kommunalsjef, rektorer, styrere, lærere 1. klasse,
pedagogisk leder, SFO-leder enhetsleder barnehage
Foreldre
Styrer
Rektor
Foreldre
Barn og foreldre
Foreldre
Barn som skal begynne på skolen
Kommunalsjef, rektorer, styrere, lærere 1. klasse, SFOleder pedagogisk leder, enhetsleder barnehage
Lærere/rektor
Barn med individuell plan/særskilte behov, lærere

Rektor
Kommunalsjef

Helse

Uke 21 - onsdag
Innen 15. mai
Juni
Innen 15. juni
August

Barn med individuell plan og alle instanser som er
involvert i oppfølging av barnet
Styrer, rektor, kontaktlærere, pedagogiske ledere, SFOleder
Barn som skal begynne på skolen
Foreldre
Foreldre
Barn som skal begynne på skolen og foreldre
Ansatte fra barnehage følger opp i oppstart

August/september
September

Foreldre
Alle brukere av planen

Kontaktlærer
Kommunalsjef, rektorer,
enhetsleder barnehage og
styrere.

Innen 30. november
10. desember
15. desember
31. desember
Mars
1. mai
April- juni
Mai
Mai
Mai-juni
Mai-juni
Innen uke 18

Rektor
Rektor

Foreldre
Rektor
Styrer
Rektor
Rektor
Foreldre
Barnehagene
Kommunalsjef
Rektor
Rektor

Rektor
Rektor og SFO-leder
Pedagogisk leder
Kontaktlærer
Rektor
Rektor og styrer
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9. Vedlegg: skjemaer, maler og lenkesamling

Vedlegg 1: Felles mal for pedagogisk plan for barn som skal begynne på skolen
(Skal utarbeides)
Vedlegg 2: Brev – innskriving av nye elever
Vedlegg 3: Samtykkeerklæring
Vedlegg 4: Grunnskole – mottatt innmelding
Vedlegg 5: Invitasjon til skoletreff
Vedlegg 6: eksempel på invitasjon – førskoledag
Vedlegg 7: Samtale ved overgang fra barnehage til skole
Vedlegg 8: Velkommen til skolestart
Vedlegg 9: Eksempel på mal til oppstartsamtale (Rjukan barneskole)
Vedlegg 10
Vedlegg 11: Lenker

Side 16 av 43

Plan for overgang fra barnehage til skole 2020-2022

Tinn kommune

Vedlegg 1: Felles mal for pedagogisk for barn som skal begynne på skolen

Felles mal for pedagogisk plan for barn som skal begynne på skolen (Skal utarbeides)
Barnehagene skal ved oppstart av femårsgruppene ha en plan for arbeidet. Planen skal inneholde de elementene som er listet opp under, og
utarbeides av pedagogisk leder og styrer. Planen skal ses i sammenheng med de andre planene barnehagen har, men beskrives her slik at
skolene kan se hva barna har jobbet med. Planen tas med til høstmøtet, og gis til skolene.
«Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi de et godt grunnlag og
motivasjon for å begynne på skolen.» (R-17 s. 34)
«Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barna mulighet for medvirkning.» (R-17 s. 43)
Rammeplanen

Innhold

Ressurser

Xx barnehages
pedagogiske plan

Evaluering

«Arbeidsmåtene skal ivareta
barnas behov for omsorg og
lek, fremme læring og
danning og gi barna
mulighet for medvirkning.»
(R-17 s. 43)
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Vedlegg 1: Felles mal for pedagogisk for barn som skal begynne på skolen

«Barnehagens digitale
praksis skal bidra til barns
lek, kreativitet og læring.»
(R-17 s. 44)

Personalet skal bidra til at
barna får
mestringsopplevelser og
samtidig har noe å strekke
seg etter. (R-17 s. 44)

«Sosial kompetanse er en
forutsetning for å fungere
godt sammen med andre og
omfatter ferdigheter,
kunnskaper og holdninger
som utvikles gjennom sosialt
samspill.» (R-17 s. 22)
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Vedlegg 1: Felles mal for pedagogisk for barn som skal begynne på skolen

FAGOMRÅDENE
Rammeplanen

Innhold

Ressurser

Xx barnehages
pedagogiske opplegg

Evaluering

Kommunikasjon, språk og
tekst
«Barna utforsker og gjør seg
erfaringer med ulike
skriftspråkuttrykk, som
lekeskrift, tegning og
bokstaver, gjennom lese- og
skriveaktiviteter». (R-17 s.
48)
Kropp, bevegelse, mat og
helse
«Bli kjent med egne behov,
får kjennskap til
menneskekroppen og
utvikler gode vaner for
hygiene og et variert
kosthold.» (R-17 s. 49)

Kunst, kultur og kreativitet
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Vedlegg 1: Felles mal for pedagogisk for barn som skal begynne på skolen

«Opplever glede og stolthet
over egen kulturell
tilhørighet» (R-17 s. 51)

Natur, miljø og teknologi
«Barna skal oppleve,
utforske og eksperimentere
med naturfenomener og
fysiske lover» (R-17 s. 52)

Antall, rom og form
«Barna undersøker og får
erfaringer med løsning av
matematiske problemer og
opplever matematikkglede.
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Vedlegg 1: Felles mal for pedagogisk for barn som skal begynne på skolen

Etikk, religion og filosofi
«Utvikle interesse og
respekt for hverandre og
forstå verdien av likheter og
ulikheter i et fellesskap» (R17 s. 55)

Nærmiljø og samfunn
«Utforske ulike landskap, bli
kjent med institusjoner og
steder i nærmiljøet og lære
å orientere seg og ferders
trygt.» (R-17 s. 56)
Faste avtaler
Eksempel:
Uke 39 – Felles verdensarv på
Rjukanbanen – opplegg i regi av
NIA
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Vedlegg 1: Felles mal for pedagogisk for barn som skal begynne på skolen

Uke 9 - Markere morsmålsdagen
– (samarbeid med biblioteket,
VO, skolene)
Uke 21 – Førskoledag – skolens
regi.
Uke 22 – Felles verdensarv Mæl
– opplegg i regi av NIA.
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Vedlegg 2: Innskrivning av nye elever

Innskriving av nye elever
Sendes foreldre som har barn som skal begynne på skolen påfølgende skoleår

Det er tid for å skrive inn barna som skal starte i første klasse neste skoleår.
Dette skal skje i løpet av november og gjøres digitalt. Ved tidlig innmelding kan skole og
barnehage samarbeide 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 skjema manuelt. Skolen eller
barnehagen er behjelpelig med dette.
Lenke for elektronisk innmelding: Link
Dersom barnet skal gå på SFO, kan det søkes plass allerede nå: Link
Dere må logge inn/opprette egen bruker dersom dere ikke har det fra før.
Skolen/barnehagen kan gi veiledning.

Vennlig hilsen

Rektor, skole
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Vedlegg 3: Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring
Unntatt innsynsrett, off.lova § 13

Vi/Jeg samtykker til at barnehagen kan gi avtalt informasjon til skolen for:
Barnets navn:

Fødselsnummer:

Adresse:

Morsmål – flere språk?

Foreldrenes navn: Telefon: Adresse:

Foreldrenes navn: Telefon: Adresse:

Barnehage:

Skole:

Dato:

Underskrift foreldre
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Vedlegg 3: Samtykkeerklæring

Informasjon
For å sikre best mulig overgang fra barnehage til skole, kan det være viktig for skolen å vite
litt om barnet. Barnehagen kan bare gi informasjon om deres barn videre til skolen dersom
dere har gitt samtykke til det.
Samtykket skal være informert. Det betyr at:
-

Foreldre får informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles.

-

Foreldre vet hvordan opplysningene skal brukes

-

Foreldre kan være trygg på at det ikke gis flere opplysninger enn det som er
nødvendig, og bare til de som trenger denne informasjonen.

-

Foreldre er kjent med at de kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles,
eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger

-

Foreldre er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for
tilbudet til barnet.

Lovgrunnlag i forhold til taushetsplikt:
Forvaltningslovens § 13 til 13 e.
Lov om barnehager § 2a.
Opplæringslova § 13 – 5 og § 5-4 § 15 -4(?)
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Vedlegg 4. Eksempel på invitasjon - førskolekveld

Grunnskole – mottatt innmelding 1. trinn

(navn foreldre)
Det vises til innmelding av ny førsteklassing til neste skoleår.
Søknaden er mottatt, og vi ønsker xx velkommen. Utover våren 20xx vil dere motta mer
informasjon om aktiviteter og arrangementer for neste års førsteklassinger.
Vennlig hilsen

Rektor, skole
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Vedlegg 5: Invitasjon til skoletreff

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 foreldre 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 SFOleder XXX.) På eget ark har du fått en liten oppgave som du skal ha med tilbake til skolen når
du kommer på treffet.
Alle barn som skal begynne på skolen får en skolesekk fra «Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i
Telemark». Denne får du i god tid før skolestart til høsten.
Foreldre 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
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Vedlegg 6: Eksempel på invitasjon - førskoledag

Eksempel på invitasjon - førskoledag
Til alle barn som skal begynne på skolen!

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
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Vedlegg 7: Samtale ved overgang fra barnehage til skole

Samtale ved overgang fra barnehage til skole
Unntatt innsynsrett, off.lova § 13

Barnets navn:

Fødselsnummer

Adresse:

Morsmål – flere språk?

Foreldrenes navn: Telefon: Adresse:

Foreldrenes navn: Telefon: Adresse:

Barnehage:

Avdeling:

Utfylt av: (Stilling)

Underskrift

Dato for samtalen:
Til stede på samtalen:

Underskrift fra foreldre på at dette er tatt
opp:
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Vedlegg 7: Samtale ved overgang fra barnehage til skole

Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehagen til skolen og
SFO. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang.
Jfr. Lov om barnehager § 2 a og Opplæringslovens § 13-5.

Tema for samtalen:
 Barnets forventninger til skolen
 Foreldre og barnehagens inntrykk av barnet når det gjelder motivasjon, styrker,
aktiviteter, selvstendighet, utvikling og språk

Del A: Fylles ut i 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:
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Vedlegg 7: Samtale ved overgang fra barnehage til skole

Mine venner som også skal begynne på skolen?

Del B: Fylles ut av barnehagen og foreldre:
Barnets motivasjon og modenhet: (Konsentrasjon, lærelyst, nysgjerrighet)

Barnets styrker:

Lek og sosiale aktiviteter: (Trygghet, venner, konfliktløsning, empati, andre ting)

Selvstendighet: (Av- og påkledning, toalettbesøk, forstå beskjeder, motta instruksjoner)

Motorikk: (Finmotorikk, grovmotorikk)

Andre forhold som skolen bør ha informasjon om (for eksempel innspill til klassedeling):
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Vedlegg 7: Samtale ved overgang fra barnehage til skole

Om barnets språk:
Språkutvikling: (Beskriv barnets språkforståelse og språkferdigheter, Ordforråd, begreper,
kommunikasjon)

Andre ting vedr språk?

Morsmål: (evt behov for tolk)

Hvor lenge har dere bodd i Norge?

Hvor lenge har barnet gått i barnehage?

Spesielle hensyn tilknyttet mat?

Spesielle hensyn tilknyttet livssyn?

Overganger:
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Vedlegg 7: Samtale ved overgang fra barnehage til skole

Overgang til skolen – ting å ta hensyn til?

Familie og nettverk – noe nytt siden forrige samtale?
Hvem er familien til barnet? Andre viktige personer for barnet? Besteforeldre /nettverk/
naboer? Forhold til andre barn:

Dato:

Helse:
Hvordan er barnets helse? Allergier? Syn? Hørsel? Fysisk og psykisk?
Dato:

Har barnet opplevd ting de ble redde for? Brann, ulykke, alvorlig sykdom, dødsfall?

Er det noe i foreldrenes helse vi burde vite om? Fysisk og psykisk?
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Vedlegg 7: Samtale ved overgang fra barnehage til skole

Andre ting dere ønsker å ta opp?

Innspill fra foreldre:
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Vedlegg 8: Velkommen til skolestart

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 foreldre god
sommer, og hjertelig velkommen til høsten.

Vennlig hilsen
(rektor/inspektør/kontaktlærer
skole)
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Vedlegg 9: Eksempel på mal til oppstartsamtale (Rjukan barneskole)

Eksempel på mal til oppstartsamtale (Rjukan barneskole)
Oppstartsamtale med elev
Rjukan Barneskole 1.trinn - HØST
FØDT:
NAVN:

Dato for elevsamtale:

Dato/tid for
utviklingssa
mtale:

Vurdering for læring i opplæringsloven:
Alle barn og foreldre har rett på en utviklingssamtale minst to ganger i løpet av et skoleår. Det er også et
krav i opplæringsloven at elevene skal ha en underveisvurdering muntlig eller skriftlig i forhold til faglig
ståsted og hvordan elevene kan øke kompetansen sin.
Vi har plukket ut noen mål som er relevante for trinnet ut i fra de lokale læreplanene. Vurdering gjort på
dette skjemaet og i dialogen på utviklingssamtalen utgjør Rjukan Barneskoles halvårsvurdering.

FRAVÆR
Fravær:

Kommentar lærer:

Forsentkom
ming:
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Vedlegg 9: Eksempel på mal til oppstartsamtale (Rjukan barneskole)

KARTLEGGING OG TILPASSING
Behov/tilpasninger:

Kartlegginger:

Vi har plukket ut noen punkter i forhold til arbeidsvaner, sosial kompetanse og faglig
utvikling. Vi ønsker at foreldre drøfter punktene med sine barn og ser på kommentarene
fra elevsamtalen. Fokuset vil ligge på hva eleven bør jobbe videre med (fremovermelding
og mål videre).

ARBEIDSVANER OG SOSIAL KOMPETANSE
Sosiale ferdigheter og trivsel


Elev-lærersamtale

Hvordan trives du på
skolen?



Har du fått noen venner?
Hvem?



Har du noen å være
sammen med i
friminuttene?



Lar du andre få være med
deg å leke?



Er du grei mot de andre?
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Vedlegg 9: Eksempel på mal til oppstartsamtale (Rjukan barneskole)

Elevferdigheter og
arbeidsvaner


Elev-lærersamtale

Klarer du å vente på
tur?



Får du med deg
beskjedene læreren
gir?



Hva liker du best på
skolen?



Hva liker du minst?



Har du med deg nok
mat og drikke?



Kan du holde det
ryddig i garderoben?



Kan du rekke opp
hånda når du trenger
hjelp?
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Vedlegg 9: Eksempel på mal til oppstartsamtale (Rjukan barneskole)

FAGLIG UTVIKLING
Læringsmål
Elev-lærersamtale:



Kan du lyden til de
bokstavene vi har
lært?



Kan du skrive de
bokstaven vi har lært?



Kan du lese små ord?



Kan du skrive tallene vi
har lært?



Kan du skrive navnet
ditt?



Kan du holde blyanten
riktig?



Kan du spørre hva noe
betyr hvis man ikke
forstår et ord?



Kan du fargelegge
innenfor linjene?

Eventuelt annet…
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Vedlegg 9: Eksempel på mal til oppstartsamtale (Rjukan barneskole)

Fremovermelding:

MÅL VIDERE
To hovedfokusområder jeg skal jobbe med fremover (elevsamtale):

1.

2.

ANDRE KOMMENTARER
Fra lærer:

Fra elev eller forelder:

Underskrifter:
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Vedlegg 9: Eksempel på mal til oppstartsamtale (Rjukan barneskole)

_________________________
__________________________________________________
Forelder

Elev

Lærer
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Vedlegg 10: Eksempel på informasjonshefte (Rjukan barneskole)

Eksempel på informasjonshefte (Rjukan barneskole)

Settes inn her?
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Vedlegg 11: Lenker

Lenker
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