
Vedlegg 4 – Årshjul, overgang fra barnehage til skole og SFO 

Tid: Hva: Hvem har ansvaret: 

September Temasamling: overgang fra barnehage til skole. 
Målgruppe: barnehagelærere for førskolegrupper 
og lærere for 1. klasser 

Arbeidsgruppe overgang bhg/skole 

Oktober Vurderingsmøte/dialog ang. barn som har 
sakkyndig vurdering som medfører vesentlige 
tilpasninger i skolen. 

Styrer tar kontakt med PP-tjenesten og 
avtaler møte med foresatte og skolen 
 

I løpet av 
høsten 

Førskolebarna inviteres til lesebesøk på skolen 
(fadderklassen) 

Enhetsleder nærskole og lærer for 
fadderklassen 

November 
 

Infoskriv om overgangen i fra barnehage til skole 
og skolefritidsordning (SFO) sendes til alle 
foresatte – kopi til skolene.  

Arbeidsgruppa utarbeider et forslag til 
infoskriv. Styrer sender ut infoskriv 

Infoskriv fra LABU til barnehagene om LABU`s 
tilbud til minoritetsspråklige barn. 

LABU 

Elektronisk utsending av skjema til foresatte Oppvekst, skoleledelse og IST-ansvarlig 

Desember Digital innskriving via digipost til foresatte Oppvekst 

Januar Planlegging av foreldremøte Enhetsleder nærskole innkaller til et 
planleggingsmøte (representanter fra SFO, 
kommunale og private barnehager). 
Datoer for foreldremøtene sendes samlet 
til barnehagene via oppvekst (ansvar: 
enhetsleder). 
Arbeidsgruppa utarbeider forslag til ei 
felles saksliste og powerpoint. 

Februar 
 

Foreldremøte på nærskolen 
 

Samarbeid mellom barnehagen(e), SFO og 
nærskolen 

LABU har eget foreldremøte for de elevene som 
skal gå der 

LABU 

Overgangsmøte for barn som mottar 
spesialpedagogisk hjelp 

Styrer kaller inn foresatte, skole og PPT og 
leder møtet 

Overgangsmøte for barn med behov for ekstra 
trygghet i overgangen 

Styrer kaller inn foresatte og skole og 
leder møtet 

Mars Søknad om SFO. Frist: 1. mars  

I løpet av våren 
 

Førskolebarna inviteres til lesebesøk på skolen 
(fadderklassen) 

Enhetsleder nærskole og lærer for 
fadderklassen 

Førskolebarna besøker skolegården og 
skolebygningen (uformelt besøk) 

Barnehagene 

April 
 

Foreldresamtaler i barnehagen 
Tema: overgang bhg/skole 
Gjennomgang av skolestartskjema 

Barnehagene (skolestartskjema og 
veileder til skolestartskjema ligger i 
Compilo og på kommunens hjemmeside) 

Fylle ut skolestartskjemaer Pedagogisk leder/ barnehagelærer 

Mai Samarbeidsmøter om alle barn med 
utgangspunkt i skolestartskjemaene 

Styrer/pedagogisk leder avtaler møte med 
aktuelle skoler. Husk å ta med 
skolestartskjemaene. 

Juni  
 

Førskoledag og foreldremøte på nærskolen Enhetsleder på nærskolen 

Besøksdag på SFO SFO-leder 

Evaluering av overgangsåret Arbeidsgruppa 

 

Nærskoler = Skolekretser (se kommunens hjemmeside) 


