OVERGANG BARNEHAGE SKOLE
HOLMESTRAND KOMMUNE
Tidspunkt Aktivitet

Ansvar

Innen
1. november

Barnehagene har ansvar for å innkalle skolene til
ansvarsgruppemøter til de barn som har omfattende behov, og
der skolen må gjøre store tilpasninger/forberedelser.
Eks: barn med psykisk utviklingshemming, bevegelseshemmede
m.m
Skoleinnmelding sendes foreldrene.

Barnehagen

Informasjon til skolen om barn med spesielle behov.
Barnehagen har utarbeidet, i samarbeid med PPT, en liste som
oversendes skolen med følgende informasjon:
- Barn med enkeltvedtak – antall timer med
spesialpedagogisk hjelp og kort beskrivelse av
vanskeområde
- Andre barn med spesielle
utfordringer/tilretteleggingsbehov
- Ev. anbefalinger om klassesammensetning
Barnehagen innkaller skolen til et samarbeidsmøte rundt barn
med enkeltvedtak.
Mål: Skolen skal få informasjon og råd om hvilken tilrettelegging
som må gjøres.
SFO-ledere besøker barnehagene sammen
Mål: Bli kjent
Barnehagene forbereder barna på besøket slik at de kan stille
spørsmål hvis det er noe de lurer på.
SFO-ledere sender ut oversikt til barnehagene om når de
kommer på besøk.
Barnehagene besøker skole/SFO.
Barna får servert SFO- lunsj. Barnehageansatte er med.
Skole/SFO står for opplegget. Barna vil møte fadderklassene.
Skole/SFO har ansvar for å sende en skriftlig invitasjon til
barnehagene rett etter påske.
Skjema overgang barnehage- skole sendes skolene etter
samtykke med foresatte.

Barnehagen/PPT

Besøksdag skole, med foreldre.
Barna er i klasserommet med kontaktlærer, de har med seg niste
og drikke til lunsj.
Skolen holder foreldremøte for foreldrene.

Skolen

Desember
1.febr

Feb./mars

April

April/Mai

Innen
1.mai
Første uka i
juni

Skoleeier

Barnehagen

SFO- ledere

Skole/SFO

Barnehagen

August

August

August/sept.

Første SFO- dag etter ferien får nye barn og foreldre felles
omvisning av SFO-lokalene og uteområder.
Barna spiser lunsj på SFO, mens foreldrene er på SFO- foreldre
møte.
Tilbud til foresatte om samtale hvis ønskelig/mulig
Første skoledag
 Foresatte starter i klasserommet
 Økt 1 i foreldreskolen
Økt 2 og 3 i foreldreskolen (på kveldstid)
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