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FØRINGER FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE/SFO

Barnehagen er en del av utdanningsløpet til barn. Den grunnleggende kompetansen barna får i
barnehagen er viktig for barnas trivsel og læringsutbytte i skolen, og barnehager og skoler har 
plikt til å samarbeide til det beste for barnet, jfr. Barnehageloven §2a og Opplæringslova §13-5.

Kunnskapsdepartementet har kommet med en egen

veileder for overgang barnehage – skole “Fra eldst til

yngst” for å skape helhet i opplæringsløpet og skape

gode rammer for utvikling og trygghet. Dette samarbeidet

omfatter tiden før og etter at barnet slutter i barnehagen.

Veilederen er opptatt av at sammenhengen mellom disse

to institusjonene skal styrkes for at barnehage og skole

skal legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som

ivaretar enkeltbarnets behov. Det gjør at barnas lærings-

potensial ivaretas, de opplever mestring og trygghet ved

at de får mulighet til å bygge på kunnskaper og erfaringer

fra barnehagen over i skolen.

Dagliglivet er fylt av overganger som kan være sårbare for

barn, men som de må lære å mestre. For at overgangene

ikke skal bli for store, må vi legge til rette for at barna skal

mestre dem og komme styrket gjennom overgangene. I

Hole kommune har vi en overordnet sektorplan for oppvekst

i Hole kommune. Et av hovedmålene for oppvekst

er å legge til rette for gode overganger og at det skal

være fokus på forebygging og tidlig innsats. Holebarnehagene 

og Holeskolen har med bakgrunn i føringer fra Kunnskaps-

departementet, Utdanningsdirektoratet, Barnehageloven, 

Opplæringslova og overordnet sektorplan for oppvekst i Hole

kommune laget en egen plan for overgang barnehageskole/SFO.

Skolefritidsordningen er tatt med i denne

planen fordi barna tilbringer mye tid i SFO.

Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole kommune

sier blant annet noe om at vi må forebygge i samarbeid

og at vi må handle i felleskap for tidlig innsats og riktige

læringsløp for det enkelte barn.

Overgangsplanen fra barnehagen til skole og SFO skal være

med på å ivareta enkeltbarnets behov. Det handler om at

et barns opplæringspotensial ivaretas, støttes og utvikles

på et tidlig tidspunkt og at barnet får mulighet til å bygge

videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen i et

videre skoleløp.

St.meld. nr. 16 vektlegger tidlig innsats for livslang læring,

og det betyr at utdanningssystemet skal legge til rette for

at alle inkluderes i gode læringsprosesser tidlig.

Overgangen fra barnehage til skole/SFO kan for barn med

særskilte behov være ekstra sårbar. Tidlig innsats, tverr-

faglig samarbeid og helhetlig tenkning er avgjørende for

skolehverdagen og hvordan den vil bli for enkeltbarnet.

For å kunne gi de ulike barna et så likeverdig tilbud som

mulig, er det sentralt at forberedelsene starter tidlig og

er samkjørte.

For de barna som har hjelp etter Barnehageloven § 19a,

skal skolen informeres tidlig, høsten før skolestart, og det

bør lages en egen overgangsplan for enkeltbarnet. I de

tilfeller det er behov for tilpasninger av fysiske forhold

eller andre tidkrevende forberedelser, tar barnehagen i

samarbeid med foreldre/foresatte kontakt med skolen 

to år før skolestart.
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DEN GODE OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE OG SFO

Hva

Felles maxiforeldremøte
for Holebarnehagene

Informasjon om barne-
hagens systematiske
innhold siste år før
skolestart

Barn med helt 
spesielle behov

Barn med spesielle 
behov - §5-1

Brev

Felles foreldremøte for
Holeskolen

Foreldremøte på skolen

Overgangssamtaler i
barnehagen med foreldre

Besøk fra skolen i
barnehagene 

Overgangssamtaler 
mellom barnehage 
og skole

Besøk på skolen

Besøk av SFO-leder i 
maxigruppe

Fadderordning

Førskoledager – to dager

1) Sikre god informasjonsflyt mellom hjem, barnehage og skole

Tid

Høst året før
skolestart

Jevnlig

Vår ett år før 
skolestart

Vår ett år før
skolestart

Vår ett år før
skolestart

Året før 
skolestart

September

Innen utg. januar

Innen 12. mars

Vår – ca. en uke
før førskoledager

Mars/april

April/mai

Mai

Våren

Våren

Starten av
november. 
Medio mai

Ansvar

Tjenesteleder
barnehage

Maxiansvarlig

Styrer

Styrer og KPPT

Styrer +
ansvarsgruppa

KPPT

Styrer

Rektor

Tjenesteleder
skole

Rektor

Maxiansvarlig

Rektor

Rektor i dialog
med styrer

Maxiansvarlig

Rektor

Tjenesteleder
barnehage og
skole

Alle datoer for kommende barnehage-/skoleår settes inn i "aktivitetskalenderen for skole/barnehage" 
med invitasjon til styrere eller rektorer, innen 1/7 året før barnehage-/skoleåret starter. 

Tiltak

Skriftlig og muntlig informasjon
Bl.a. Tips om gode språkstimulerende aktiviteter og tips om
selvstendighetstrening. Vedlegg 1 og 2.

Foreldrene skal ha god og jevnlig informasjon om det
barnehagen jobber med.

A. Info om barn m behov for spesiell tilrettelegging /
ressurser ( §5 – 1 elever )
Skolen v/rektor deltar på evt. ansvarsmøter

B. Fagmøte barnehage, skole og KPPT for barn med
spesiell tilrettelegging, jfr. budsjettinnspill

C. Overgangsplan for barn med helt spesielle behov
lages tidlig – 1,5  år før skolestart.

D. Samarbeid KPPT / foreldre om overlevering av 
opplysninger / tester til skole

E. Ringerunde foreløpig kartlegging

F. Fagmøte - Møte mellom rektor – styrer – KPPT se på 
helheten dersom det er flere barn med spesielle behov. 

Forhåndsvarsel og enkeltvedtak til foreldre/foresatte som
inneholder tidsplanen – tilbakemelding om mottatt inn-
melding. Mail til barnehagene m/oversikt over mottakere,
for å sikre at alle barn er innmeldt til riktig skole.

Info til nye foreldre, forberede på hva skolen /SFO /FAU er,
planer, rutiner, innhold og informasjon fra tverrfaglige sam-
arbeidspartnere – dele noe inn i grupper i fht. skolene de tilhører.

Konkret informasjon om den enkelte skolen og skolestart.
Valg av foreldrekontakter.

Foreldresamtaler med gjennomgang av overgangsskjema.
Skjema skal være fyllt ut av foreldre i forkant av samtalen.
Vedlegg 3.

Kontaktlærer for 1. trinn  og SFO-leder beregner tid til å møte 
barna i forkant av samtale med maxiansvarlig. Barnehagen
planlegger og tilpasser en samlingsstund.

Barnehagen  gir informasjon om barnets ressurser– jfr. Overgangs-
skjema. Møte mellom barnehage og skole/SFO. Gjennomgang av
skjema: Informasjon ved overgang barnehage / skole. Møtet kan
foregå i etterkant av besøket eller en egen dag etter avtale mellom
skole og barnehage. Viktig at det er en god og åpen dialog om 
gjennomføring av besøket. Vedlegg 3.

Barnehagen gjennomfører uformelle besøk på skolen.

SFO-leder drar på besøk i maxigruppen når de er på 
MAXI-tur – for relasjonsbygging. 

Alle barn får fadder. Fadderne forberedes gjennom for eksempel
fadderkurs. Det er rom for at det er forskjeller mellom skolene, 
så lenge alle har fadderordning. Vedlegg 4.

Barna møter de andre elevene og lærerne (eventuelt fadderne)
sine. Skolen sender invitasjon til foresatte og barnehagene.
Barnehageansatte følger barna til skolen. Dersom en barnehage
sliter med transport, ber man skolen, frivillighetssentralen eller
foreldregruppa om hjelp med dette. Dersom barn trenger følge
fordi det er usikkert i forholdt til oppstart, må ansatte fra barne-
hagen vurdere å bli på skolen eller å bli med inn i klasserommet.
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2) Barnehagen og skolen skal ha gjensidig kunnskap om innholdet og arbeidsmåter
det siste året i barnehagen og det første året i skolen

3) Personalet i barnehagen skal jobbe systematisk med innhold

Hva

Maxiplan for hver
barnehage

Aktuelle tema på
samarbeidsmøter mellom
maxiansvarlige og 1. trinns
lærere

Tiltak

1. trinns lærere gjør seg kjent med barnehagenes tiltak og
arbeidsmåter, siste år før skolestart.
Maxiansvarlige overleverer planene sine til skolene.

• Den første lese og skriveopplæring
• Informasjon om hverandres planer og arbeidsmetoder

(eks. TRAS, Vurdering for læring…)
• Lek 
• Språkløyper – refleksjon fra disse i tverrfaglige møter  
• Språkstimulering spesielt – TRAS eller TORD

Tid

Legges frem på
overgangsmøte

Høst og vår

Ansvar

Maxiansvarlig og
1. trinns lærere

Tjenesteleder
skole og
barnehage

Hva

Språklig kompetanse –
kommunikasjon – språk
og tekst – begreper og
ordforråd – antall, rom
og form

PERSONALET SOM ROLLEMODELLER:
• Gode språkmodeller
• Bevisste voksne som er gode til å sette ord på følelser, både

i hverdagen og når vi jobber med tema og prosjekter
• Voksne som er opptatt av at barna skal få gjenfortelle, både

i forhold til bøker, egne erfaringer, refleksjoner etc
• Tilrettelegger for og bruke rim og regler
• Gode formidlere når en leser
• Finne bøker som er alderstilpasset
• Voksne som utnytter hverdagsspråket og hverdags-

situasjonene til å ha fokus på begreper, kategorier, 
antall, rom og form

• Voksne som legger til rette for undring over bokstavene
• Voksne som oppmuntrer til lekeskriving og skriving
• Bevisste på godt blyantgrep og vet hvordan det etableres

Tid

Gjennom hele
barnehagetiden

Ansvar

Styrer

BARNET SKAL HA GODE ERFARINGER MED Å:
• Mestre hverdagsspråket
• Bruke språket funksjonelt i forhold til leik og sosialt samspill
• Bruke språket til å sette ord på følelser, løse konflikter og

formidle ønsker og behov
• Fortelle om ting som har skjedd tidligere eller i andre

sammenhenger (mestre et situasjonsavhengig språk)
• Høytlesning
• Gjenfortelle, lage fortellinger
• Rim, regler, tekstskaping og stavelser (klappe-stavelser)
• Mengder, størrelser, form og plassering
• Lære begreper som over, under, ved siden, flest, færrest osv
• Sortere i kategorier; klær, møbler, dyr, leker osv
• Lytte til/etter lyder
• Lytte på ord, kjenne igjen første lyd
• Skrive og kjenne igjen eget navn
• Kjenne igjen bokstaver
• Lekeskrive/skrive

Hva

Samtale/undersøkelse i 
starten i utviklingssamtalen
høst ved skolestart

Oppfølging av overgangs-
samtalen som er holdt i
barnehagen 

Oppfølging av overgangs-
samtalen som er holdt i
barnehagen 

Fagmøte høst og vår

Tiltak

Foreldre får noen spørsmål om det på første foreldremøtet 
på høsten i 1. trinn, 1. trinnslærer tar med dette på 
overgangsmøtet. 

Lærer har med seg overgangssamtalen som de har fått 
overlevert fra barnehagene på utviklingssamtalen på høsten,
og følger opp det som evt. står der fra barnahagene.

Lærer har med seg overgangssamtalen som de har fått over-
levert fra barnehagene på utviklingssamtalen på høsten, og
følger opp det som evt. står der fra Barnehagene.

Det holdes fagmøte hver høst og vår mellom maksiansvarlige, 
1. trinnslærere, styrere, rektorer, SFO-leder, og KPPT.
Høstmøtet – 1. trinnslærere har ansvar for å si noe om hvordan
overgangen har gått og hva skolen vektlegger. Vårmøtet –
maksiansvarlige sier noe om hva barnahagen vektlegger og
hvordan barnehagen jobber med fokus på siste året.

Tid

Høst ved
skolestart

Høst ved
skolestart

Innen utgangen
av oktober

Starten av
november. 
Medio mai

Ansvar

Tjenesteleder
barnehage og
skole

1. trinnslærer

Tjenesteleder
barnehage og
skole



5

Hva

Sosial kompetanse –
selvstendighet – empati –
oppmerksomhet – 
samhandling

PERSONALET SOM ROLLEMODELLER:
• Voksne som er relasjonsbyggere
• Anerkjennende og inkluderende voksne
• Voksne som er tilstede og veileder barna i hverdagen
• Voksne som byr på seg selv
• Voksne som er tydelige i verdiene sine. Hva er akseptert og

hva er ikke akseptert
• Fokus på vennskap og betydningen av å være en god venn

Tid

Gjennom hele
barnehagetiden

Ansvar

Styrer

BARNET SKAL HA GODE ERFARINGER MED Å:
• Ta initiativ til og opprettholde vennskap
• Ta kontakt med andre barn på en positiv måte
• Stå fram i gruppe/hevde seg på en positiv måte
• Forstå lekesignaler og følge lekens skjulte regler om

enighet, gjensidighet og turtaking
• Utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever

turtaking, kompromisser og felles avgjørelser
• Hjelpe, dele, støtte, oppmuntre, inkludere, vise omsorg
• Inkludere andre i lek
• Lære å tape
• Gå på do selv
• Kle på seg selv
• Delta i regellek
• Samarbeide

Sosial kompetanse –
selvstendighet – empati –
oppmerksomhet –
samhandling

PERSONALET SOM ROLLEMODELLER:
• Voksne som utnytter hverdagen til å gi barna erfaringer og

mulighet til å øve på grunnleggende ferdigheter og
mestre disse

• Tydelige voksne som veileder barna

BARNET SKAL HA GODE ERFARINGER MED Å:
• Utføre en oppgave individuelt
• Vente på tur og lytte til det andre sier
• Delta i aktiviteter i gruppe og progresjon i varighet

og innhold
• Spill
• Riktig blyantgrep, klippe med saks, lime med limstift osv
• Følge en instruksjon med minst to ledd
• Undre seg over grunnleggende spørsmål
• Smågrupper, større grupper, løse individuelle oppgaver
• Holde orden på egen plass
• Konsentrere seg om en oppgave over en viss tid
• Motta kollektive beskjeder

Gjennom hele
barnehagetiden

Styrer

4) Forventninger til foreldrene

Hva

Høytlesing for barna

Møte på foreldresamtaler
og foreldremøter

Følge opp skriftlig og
muntlig informasjon gitt
i foreldresamtaler og på
foreldremøter

Følge opp barnehagens
arbeid med systematisk
innhold

Overlevering av
informasjon om barnet

Tiltak

Sette av minimum 15 minutter hver dag

a) Foreldremøte i barnehagen

b) Foreldresamtaler i barnehagen

c) Foreldremøte på skolen før skolestart

Foreldrene skal være godt kjent med hva barnehagen jobber
med. Det forventes at foreldrene følger opp informasjon fra
barnehagen.

Viktig at foreldrene gir tillatelse om overføring av relevant
informasjon: muntlig og skriftlig.

Tid

Hele året

Høst året før
skolestart

Året før
skolestart

Våren før
skolestart

Hele året

Høst før
skolestart

Ansvar

Foreldre

Styrer

Styrer

Rektor

Foreldre

Foreldre
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Eksempel 1.
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Eksempel 2.
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Rammeplanen for barnehagens 
innhold og oppgaver
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HOLE kommune

   

 

  

Følg oss på


