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Forord 

Tranbjerg Dagtilbud og Tranbjergskolen samarbejder i et 0-18 års perspektiv. Et 

vigtigt led i samarbejdet er at give dit barn en god overgang fra børnehave til det 

kommende skoleliv. 

Vi har fokus på, at den viden, børnehaven har om dit barn, følger med over i skolen 

som en rød tråd i barnets trivsel og udvikling. 

I det forberedende arbejde samarbejder vi om flere pædagogiske tiltag på tværs af 

dagtilbud og skole. Vores førskoleudvalg, som består af både lærere og pædagoger, 

planlægger, koordinerer og evaluerer aktiviteterne. 

Vi håber og ønsker, at I som forældre kan bruge denne pjece til at orientere jer om, 

hvordan vi arbejder med overgangen fra børnehave til skole for jeres barn. 

 

 

    

 



3 
 

 

Forberedelse til skole – dagtilbuddet 

I dagtilbuddet har vi forskellige, forberedende aktiviteter hele året frem til dit barn 

skal starte i skole.  

I november holder vi status- og udviklingssamtaler (SUS) med fokus på den 

kommende skolestart, og I får papiret Er dit barn parat til skolestart? med hjem. 

Fra januar til juni er de kommende skolebørn flere gange ugentligt i 

storbørnsgruppe i hver børnehaveafdeling, hvor vi laver forskellige aktiviteter, der 

hjælper dit barn med at blive skoleparat.  

I maj, uge 20 og 22, er der fælles udeuger for henholdsvis piger og drenge fra alle 

dagtilbuddets børnehaver. Vi mødes ved Naturcenteret og ved bålhytten ved søen. 

Formålet er, at de kommende skolekammerater møder hinanden, så de genkender 

nye venner, når skolen starter til august.  

I september/oktober er der ”gamle storbørnsdag” i dagtilbuddet. Børnene bliver 

hentet i skolen af en pædagog fra deres gamle børnehave og tilbringer en dejlig 

eftermiddag i gensyn med børn og voksne. Du skal hente dit barn i børnehaven 

denne dag. 

 

Forberedelse til skole – undervisning og SFO 

I året inden skolestart begynder vi det forberedende samarbejde mellem skolen og 

dagtilbuddet. 

I november afholder vi infomøde på skolen for forældre til kommende skolebørn. 

I december er der indskrivning til skole. Dette foregår elektronisk, og du vil få 

besked i din E-Boks. 
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Hvis dit barn skal have udsat sin skolestart, laver børnehaven en pædagogisk 

handleplan. På baggrund af handleplanen beslutter skolelederen, om 

skoleudsættelsen kan godkendes. 

I april sender børnehaverne dialoghjulet (fra SUS samtalen) til skolen. 

I juni har vi overlevering af det enkelte barn til den kommende 

børnehaveklasseleder og klassepædagog med afsæt i dialoghjulet. 

I juni – når klasselisterne er offentliggjort – holder vi en prøveskoledag, hvor du og 

dit barn kommer på besøg. I møder barnets lærer, pædagog og nye 

klassekammerater. 

I juni holder de nuværende 0. klasser to ”åbent hus” dage, hvor børnehaverne har 

mulighed for at komme på besøg. 

I august er barnets 1. skoledag. Mens børnene er i skole, er der forældreorientering 

ved ledelsen. 

I september er der fælles forældremøde for 0. årgang. 

 

Forberedelse til skole – for børn med særlige behov 

I november, efter afholdelse af SUS samtaler med jer forældre, informerer 

børnehaven skolen om det enkelte barn med afsæt i dialoghjulet.  Vi inddrager PPR 

(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i rådgivningen om det rette skoletilbud for 

barnet. Det er skolelederen, der tager den endelige beslutning om skoletilbuddet. 

Hvis dit barn har et fysisk handicap, søges om praktisk medhjælp inden skolestart. 

I juni holder dagtilbud, skole og forældre overleveringsmøder om de børn, der har 

særlige behov. Dagtilbuddet indkalder til overleveringsmøderne. 


