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Fra børnehave til skole 

 

Sådan sikrer vi den bedste overgang,  

når dit barn skal begynde i skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information til forældre 



Barnets mange overgange 

Hver gang et menneske skal indgå i nye sammenhænge, 

kan man tale om en overgangsperiode – det vil sig den  

periode, hvor alt er nyt, og der endnu ikke er knyttet trygge 

kontakter til omgivelserne. 

Børn oplever mange overgange, som de voksne omkring 

barnet skal sikre bliver trygge og harmoniske.  

Som dagtilbud har vi en række erfaringer, som vi gerne vil 

dele for at være med til at sikre, at både børn og forældre 

får den bedste overgang. 

En god skolestart 

For mange er skolestart symbolet på et nyt kapitel i barnets 

liv, fordi der nu sættes fokus på barnets uddannelse.  

Skolestarten har stor betydning for, hvordan skoletiden  

forløber og for barnets muligheder.  

En god skolestart og en tryg, udbytterig skolegang handler 

om at give børnene de bedste muligheder for at klare sig 

godt i det videre liv. 

Samtykkeerklæring 

I Aarhus Kommune arbejder vi ud fra et 0-18-års-

perspektiv. Det betyder, at vi bestræber os på at skabe 

sammenhæng og genkendelighed for børn og forældre i 

hele perioden. En vigtig del af det arbejde er at ”kunne give 

barnet sin historie med” i alle overgange.  

Derfor vil vi bede jer udfylde Aarhus Kommunes ”samtykke-

erklæring”, så de materialer, vi bruger undervejs 

(sprogtests, dialoghjul mm.) kan følge barnet i overgange-

ne fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. 

Materialet kan ofte være til gavn for at give barnet de bed-

ste betingelser for udvikling. 

 

 

I overgangene lægger vi vægt på: 

• At barnet får sin historie med 

• At barnets personlighed bliver kendt og set 

• At barnet oplever genkendelighed  

• At forældrene oplever sammenhæng og helhed for 

barnet 

• At forældre og personale lærer hinanden at kende 

• At der er plads til undren og til at stille spørgsmål   

• At der er god tid og stor opmærksomhed i den  

periode, hvor verden er ny 



Udsætte skolestart 

Barnet begynder oftest i skole det kalenderår, hvor det 

fylder seks år.  

Forældrene kan dog i samråd med pædagogen fra bar-

nets børnehave søge om at udsætte skolestart, hvis 

der er særlige forhold, der tegner for det – for eksem-

pel ved  alvorlig sygdom e.lign.  

Det er skolelederen, der tager den endelig beslutning 

om at udsætte skolestart, efter at være blevet oriente-

ret om forholdene omkring barnet. 

Hvis barnet får udsat skolegang, skal afdelingen lave 

en handleplan for barnet for det kommende år.   

 
Børnehavens opgave er at modne barnet til at blive 
skoleparat – og skolens opgave er er være klar til at 
tage imod alle børn.  
Som udgangspunkt begynder alle børn derfor i sko-
le det år, de fylder 6 år.  
                                        

Barnets sidste tid i børnehaven 

Inden overgangen mellem børnehave og skole,  

laver børnehaverne en række førskoleaktiviteter: 

 

• I hele børnehavetiden støttes børnene socialt, 

sprogligt og udviklingsmæssigt i at skulle i skole 

 

• Børnehaven arbejder med skolebørnsgrupper op til 

skolestart. Aktiviteterne tager afsæt i et udviklings – 

og læringsmæssigt perspektiv og er med til at  

modne børnene til at begynde i skole 

 

• I efteråret inden skoleindskrivning, udfylder både I 
og børnehavepædagogerne jeres barns 
”dialoghjul”,  som er det elektroniske hjul, der hand-
ler om barnets udvikling, trivsel, læring og sociale 
relationer 

• Vi indkalder jer til en samtale, hvis formål er at ud-
veksle viden, erfaringer og ønsker til barnets kom-
mende skolestart.  
Udgangspunktet for samtalen er de 6 læreplanste-
maer (sociale kompetencer - sproglige udvikling - 
kulturelle udtryksformer og værdier - alsidig person-
lig udvikling - krop og bevægelse - natur og natur-
fænomener. 
Vi taler også om, ud fra en forældre- og pædagog-
vurdering, om barnet er skoleparat.  
Hvis vi er i tvivl, kan vi aftale, at forældrene ansøger 
distriktsskolen om at udsætte skolestart 



Samarbejde med Samsøgades Skole 
Midtbyens Dagtilbud har et tæt samarbejde med  

Samsøgades Skole, som er vores lokaldistriktsskole. 

 

Sammen laver vi hvert år en kalender med vigtige datoer 

for kommende skolebørns forældre. Kalenderen finder I 

på vores intranet. 

I maj måned inviterer Samsøgades Skole alle kommende 

skolebørn og deres forældre til et arrangement på skolen. 

Her præsenteres pædagogerne fra 0. klasse og SFO’en 

(indskolingen), der er rundvisning på skolen, og forældre-

ne får en række informationer. 

 

Se den overordnede kalender på næste side. 

Pladsanvisningen 
Forældrene melder barnet i skole og SFO på den digita-
le Pladsanvisning.  
Den finder du på Aarhus Kommunes hjemmeside. 
Du skal logge på med dit personlige NemId. 

Kommende skolebørn og deres børnehaver er altid 

velkomne på skolen til at lege i skolegården, besøge 

0.-klasserne, bruge gymnastiksalen eller bare komme 

og fornemme livet i skolen. 

Kalender—på vej i skole  

TID DET SKER ANSVAR 

Oktober  Kaffemøder i børnehaverne 

for kommende skolebørns 

forældre.  Ledelsen fra sko-

len deltager.    

Børnehavernes  

pædagogiske ledere 

og skolen 

November Åbent hus for børn og foræl-

dre. 

Skoleindskrivning begynder 

(digitalt) - slutter d. 31.12 

 

Skolen  

 

Forældre  

Maj Åbent hus for børnehaver-

ne—i skoletiden 

Skolen /børnehaver 

Maj Forældre udmelder børn, der 

skal i privatskole 

Forældre 

Maj/juni Afslutningsfest/farvel til bør-

nehaven 

 

Børnehaver 

Juni Arrangement for de kom-

mende klasser—for børn og 

forældre . 

Spisning og hygge, info om 

skoleliv og SFO, oprette for-

ældre på ForældreIntra mv. 

Børnehaver 

Juni Overgangssamtaler ml.  

børnehaven og skolen 

(pædagoger og lærere  

gennemgår dialoghjul mv.) 

Skole og børnehave 

   


