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Den gode overgang fra børnehave til skole i 
Sønderbroskolens skoledistrikt 

Indledning 
Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. 

Samarbejdsaftalen er baseret på ”Den gode overgang fra børnehave til skole” i Aalborg Kommune samt 

vores lokale projekt ”Den inkluderende overgang fra daginstitution til skole”. 

Samarbejdsaftalen omfatter: 

Daginstitutionen Danalien 

Daginstitutionen Bornholmsgade 

Daginstitutionen Thomas Boss Gade 

Daginstitutionen Hyldehaven 

Børnehaven Karolinelund 

Sønderbroskolen 

 

 

 

 

 

 

Værdier, principper og mål 
Nedenstående er udvalgt fra Aalborg kommunes pjece om den gode overgang fra børnehave til skole. 

Værdier 

Helhed og sammenhæng 

Det er forældrene, der følger barnet gennem hele dets liv. Forældrene har hovedansvaret for at skabe 

tryghed, helhed og sammenhæng gennem barnets opvækst. Denne sammenhæng skabes bl.a. gennem et 

fælles sprog, en fælles værdiforståelse mellem personalegrupperne i hhv. børnehave og skole og et tæt 

samarbejde med forældrene. Der skal i overgangen fra børnehave til skole fokus på barnets perspektiv bl.a. 

ved at spørge ind til de forestillinger og forventninger som barnet kan have om skolen og sig selv i skolen. 

 

Formålet med samarbejdsaftalen er, at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. 

Samarbejdsaftalen skal ses som et styringsværktøj for de professionelle i såvel børnehave som skole. 

Det centrale mål for indsatsen i overgangen fra børnehave til skole er, at der skabes rammer for, at 

alle børn er aktive deltagere både socialt og fagligt i egen overgang. 
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Fællesskaber 

Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber, derfor er det en professionel opgave, at sikre det enkelte 

barns aktive deltagelse i de fællesskaber, de er en del af. Den gode overgang skal bidrage til, at alle børn er 

deltagere både socialt og fagligt i børnehaven, i skolen og i de aktiviteter der tilrettelægges i overgangen fra 

børnehave til skole. 

 

Professionalisme 

Det er de professionelles ansvar at inddrage forældrene og skabe rammer, der sikrer, at overgangen fra 

børnehave til skole kan foregå i en tryg atmosfære, så børnene får mulighed for at vokse med de nye 

udfordringer. De professionelle skal møde børnene, der hvor de er og sammensætte et pædagogisk tilbud 

på en måde, så børnene kan trives og udfolde sig bedst muligt. 

 

Dialog 

Det er vigtigt, at der foregår en ligeværdig dialog mellem de forskellige interessenter. I denne 

sammenhæng ses dialogen mellem de professionelle (lærere og pædagoger), mellem de professionelle og 

forældrene, mellem de professionelle og børnene samt mellem forældrene og børnene. 

Alle interessenterne har forventninger til hinanden og hver for sig har de ideer til og synspunkter på, 

hvordan de bedst støtter børnenes trivsel og udvikling. Derfor skal der i dialogen lægges vægt på de krav, 

fagligheder, bekymringer og forventninger, der kan være i overgangen. 

Principper og mål 

Barnets deltagelse 

Målene for overgangen fra børnehave til skole er: 

 At børnene skal have kendskab til - og inddrages i deres skolestart. 

 At børnene skal høres i beslutninger om egen overgang med udgangspunkt i deres egne 

forestillinger, forventninger og håb til skolen. 

 At børnene skal opleve, at de voksne tager ansvaret for og støtter deres reelle deltagelse i 

fællesskaberne både før de begynder i skole, i forbindelse med deres overgang og i skolen. 

 

Forældre som central medspiller 

Målene for overgangen fra børnehave til skole er: 

 At forældrene inddrages i arbejdet med at skabe grobund for børnefællesskaber i overgangen til 

skole. 

 At forældre medvirker til at skabe sammenhæng i overgangen fra børnehave til skole. 
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 At forældrene er aktive og ligeværdige medspillere i deres barns læring og fællesskab. 

 

Det professionelle samarbejde 

Målene for overgangen fra børnehave til skole er: 

 At de professionelle har så godt kendskab til hinandens pædagogiske grundlag, at de reelt kan 

bygge bro for barnet. 

 At møde børnene der hvor de er, og sammensætte et pædagogisk tilbud på en måde så børnene 

kan trives og udfolde sig bedst muligt. 

 At der aftales rammer for overlevering omkring det enkelte barn, hvor forældrene deltager i vides 

muligt omfang. 

 At organisere samarbejdet så forældrene reelt har mulighed for at deltage. 

Nøglebegreber og praksis i Sønderbroskolens skoledistrikt 
Overgangen fra børnehaven til skole er en af flere livsovergange i børns liv. En livsovergang er kendetegnet 

ved, at den indebærer væsentlige forandringer i barnets liv, fordi barnets identitet, relationer og rolle 

ændres. En god overgang er, når der er fokus på barnets kompetencer, fællesskaber og nærmeste 

udviklingszone.  

Følgende er nøglebegreber og praksis for de professionelles samarbejde omkring børns gode overgang for 

børn i Sønderbroskolens skoledistrikt.   

Nøglebegreber 

Læring og læringsmiljøer 

Læring beskrives som en proces, hvor børn tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder gennem de 

erkendelser, som de gør sig i familien og daginstitutionen. Læring sker på alle tidspunkter og i alle 

situationer og skal sigte mod, at børn mestrer deltagelse i livet. Læring er altså mere er mere end 

færdigheder som at kunne holde på en blyant, klippe med en saks eller kunne snøre sine snørebånd. Børns 

læring er kontekstafhængig. Der påhviler derfor både forældre og professionelle et stort ansvar for at skabe 

gode og differentierede læringsmiljøer.  

Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber, og derfor er det i børnehaven en professionel opgave at 

sikre alle børns aktive deltagelse. Professionelle har fokus på i overgangen at skabe miljøer, der øger og 

tilgodeser alle børns forudsætninger. Et godt læringsmiljø kræver nogle engagerede og medlevende 

professionelle, der kan motivere, stille krav og give differentierede udfordringer, der tager udgangspunkt i 

det enkelte barn såvel som hele børnefællesskabet. 
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Vi anser skoleparatheds-begrebet omfattet af læringsbegrebet. 

Børnefællesskabets betydning for den gode overgang 

Et godt børnefællesskab er en forudsætning for det enkelte barns trivsel, robusthed og dermed lysten til at 

lære. 

Forældre, daginstitution og skole har alle en stor betydning for det gode fællesskab, ved at de voksne 

omkring børnene tager ansvar og skaber rammer, hvor alle børn er en del af fællesskabet. 

Daginstitution og skole har en særlig forpligtigelse til at gå i dialog med forældrene om deres betydning for 

at skabe et godt børnefællesskab og for at sikre alle børns deltagelse i fællesskabet. 

Forældre og de professionelle omkring børnene skal have opmærksomhed på ikke at stigmatisere enkelte 

børn gennem de historier, der fortælles.  

Barnets robusthed 

Robusthed1 betyder en god evne til at håndtere udfordringer og modstand. Robusthed handler om at klare 

udfordringer i forhold til andre mennesker, at klare opgaver, som er svære, at kunne holde fast i et mål, der 

skal nås og håndtere fristelser, som man ikke har godt af. Robusthed handler også om at kunne styre sig, 

når man oplever frustrationer. 

Forældrenes og de professionelles opgave er at beskytte børn, så de ikke får for store udfordringer og 

samtidig give dem udfordringer, som de kan vokse med og blive mere robuste af. 

Robusthed er noget børn udvikler i forholdet til andre mennesker, og inden i sig selv. Robusthed trænes i 

trygge fællesskaber. Fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed, og hvor børnene øver sig i at være 

sammen, lege og samarbejde. Fællesskaber, hvor de bliver passende udfordret, sammen og hver for sig. 

Praksis i den gode overgang 
Baggrunden for tilrettelæggelse af praksis er, at daginstitutionerne i vores område afgiver børn til mange 

forskellige skoler, ligesom Sønderbroskolen modtager børn fra flere forskellige daginstitutioner. 

Med udgangspunkt i projektet ”Den inkluderende overgang fra daginstitution til skole” har vi følgende 

fokuspunkter i overgangsforløbet:  

 Det specifikke kendskab mellem barn og aktuel skole 

 Overgangsaktiviteter  

                                                             
1 Med inspiration fra www.robusthed.dk  
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 Overleveringssamtaler 

Det specifikke kendskab mellem barn og aktuel skole 

At barn og forældre etablerer en relation til skolen, som barnet skal gå på, er betydningsfuld i forhold om 

barnet får en god overgang. Dette kendskab og samarbejde varetages af skole og forældre/barn.  

Hvis der er børn der kommer efter februar, og hvor der skønnes særlig opmærksomhed, tager 

børnehaverne kontakt til skolen, således der kan være en dialog omkring overgang til skole og hvordan det 

gøres bedst muligt.  

Overgangsaktiviteter 

Overgangsaktiviteterne omfatter de aktiviteter, der foregår det sidste år i børnehave/daginstitutioner samt 

det første år i børnehaveklasse og DUS.  

Herudover omfatter overgangsaktiviteter de fælles overgangsaktiviteter mellem 

børnehave/daginstitutioner og Sønderbroskolen som distriktsskole.  

Praksis er som tidligere nævnt, at børnehaver/daginstitutioner sender børn til flere forskellige skoler, og 

børnehavens/daginstitutionernes opgave er derfor at give børnene en forståelse for skole generelt, uanset 

hvilken skole, de skal gå på. Dette sker i samarbejde med Sønderbroskolen. 

Overleveringssamtaler 

Overleveringssamtaler, hvor barnets kommende skole, daginstitution og forældre deltager, tilbydes de 

børn, som har brug for ekstra opmærksomhed i overgangen til skole.  

I forbindelse med overleveringssamtaler skriver de pædagogiske ledere til indskolingsleder, hvis der er 

behov for eksempelvis ekstra tid eller tilstedeværelse af ledelse og/eller PPR.  

Årsplan for overgangsaktiviteter 

Det centrale mål for indsatserne i overgangen fra børnehave til skole er, at der skabes rammer for, at alle 

børn er aktive deltagere både socialt og fagligt i egen overgang. 

Værdierne fra ”Den gode overgang fra børnehave til skole”: Helhed & sammenhæng, dialog, 

professionalisme og fællesskaber danner alle udgangspunkt for nedenstående indsatser. 

 

Gul – aktiviteter, der tilgodeser børns generelle kendskab til skole 

Grøn – aktiviteter, der handler om det specifikke kendskab til aktuel skole. 
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Konkrete datoer for besøg, møder, mv. kan læses på skolens og institutionernes hjemmesider.  

Tidspunkt Handling Ansvar 

Skoleåret Implementering af 

samarbejdsaftalen 

Ledelsen i skole og 

daginstitutioner er overordnet 

ansvarlig for implementering. 

Planlægges inden uge 

42; afhængig af 

evaluering på skolen 

Evaluering og planlægning Ledelsesgruppen. 

Skolen indkalder til 

ledelsesgruppemøderne 

Sensommer/Efterår Med fokus på de generelle 

begreber, der knytter sig til skole - 

besøger kommende skolebørn 

skolen sammen med børnehaven 

Børnehave og skole/DUS (på 

planlægningsmøde). 

 

November/december Der afholdes møder omkring 

tvivlsomme skolestartere således 

der kan søges evt. skoleudsættelse 

inden d. 15. december. 

Til vurderingssamtalerne anvendes 

dialogredskaberne jf. ”Udsættelse 

af skolestart” 

Der udarbejdes en skriftlig mål- og 

handleplan for barnets forlængede 

børnehavetid. 

Børnehaverne 

Uge 3-5 i 2019 

(januar/februar)  

Informationsmøde for kommende 

0-klasser 

Skole/DUS 

Forår Med fokus på de generelle 

begreber, der knytter sig til skole - 

besøger kommende skolebørn 

skolen sammen med børnehaven 

Børnehave og skole/DUS  

Forår  Overleveringssamtaler. Forældre, 

børnehave, skole 

Skole / børnehaven 
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Maj  Stjerneløb for kommende skolebørn 

og forældre 

Skole/DUS 

Juni  Besøgsdag for kommende børn og 

forældre der ikke går i børnehave i 

skoledistriktet 

Skole 

Skoleåret Besøg på skolen - låne idrætshal, 

lege på legeplads, 

teaterforestillinger mv. 

Besøge DUS formiddage 

Børnehaven og skole/DUS 

Skoleåret Jobswob. Mulighed for at personale 

fra skole/DUS kan se praksis i 

daginstitution og omvendt. Kan evt. 

deltage med en lille gruppe børn. 

Børnehave og DUS/skole  

 

 

 

 

 

 

Illustration af sammenhæng i det pædagogiske arbejde i børnehave, skole og DUS 

Dagtilbuds seks 

læreplanstemaer 

Børnehaveklassens seks 

Kompetenceområder 

Den fagdelte 

undervisning 

DUS FM’s:  seks 

læreplanstemaer 

 

Kommunikation og sprog Sprog  Dansk, engelsk & 

Kristendomskundskab og 

historie 

Sproglig udvikling 

Natur, udeliv og science Matematisk 

opmærksomhed  

___________________ 

 

Naturfaglige 

fænomener 

Matematik  

 

____________________ 

 

Natur og teknologi 

Naturen og udeliv 
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Ansvarlig for implementering af samarbejdsaftalen 

Ledelse 

Den samlede ledelsesgruppe i skole og institutioner er overordnede ansvarlig for implementering af 

samarbejdsaftalen.  

Ledelsen holder møde i september/oktober måned for evaluering og planlægning af det kommende 

skoleår.  

Diverse henvisninger 

Den gode overgang fra børnehave til skole: http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-

beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner og dagpleje/Paedagogiske-

konsulentydelser/Documents/Den gode overgang.pdf 

Udsættelse af skolestart: http://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolestart/udsaettelse-af-

skolestart 

 

Revideret d. 14. januar 2019 

Krop, sanser og bevægelse  Krop og bevægelse Idræt Sundhed, krop og 

bevægelse 

Kultur, æstetik og 

fællesskab 

 

Kreative og musiske 

udtryksformer 

Billedkunst & musik Kulturelle 

udtryksformer og 

værdier 

Social udvikling 

_____________________ 

Alsidig personlig 

udvikling 

Engagement og 

fællesskab 

Elevens alsidige 

udvikling 

(gældende på tværs af 

alle klassetrin) 

Social udvikling 

_______________ 

Alsidig personlig 

udvikling 

http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang.pdf
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang.pdf
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang.pdf
http://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolestart/udsaettelse-af-skolestart
http://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolestart/udsaettelse-af-skolestart

