
 

SAMARBEIDSPLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL 

SAUHERAD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

 

Mål: Å sikre en trygg og god overgang fra barnehage til skole 

For barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp se egen plan; Samarbeidsplan for 

overgang fra barnehage til skole for barn med spesielle behov 

NÅR HVA DELTAKERE 
Oktober Evaluering av fjorårets 

samarbeid. 
 
 
Planlegge nytt samarbeidsår. 

Skolen kaller inn. Lærere fra 
skolen, pedagoger for 
førskolegruppene. 
 
Barnehagelærere og 
assisterende rektor 1.-4.trinn. 

November (3 datoer) 1.klasse besøker Gvarv 
barnehage. Førskolebarn fra 
Sauarhagene avd. Nordagutu 
kommer dit. 
 
Bokstavfest: noen fra skolen 
kommer på besøk til Gvarv 
barnehage og har en 
“skoletime” (bokstavfest). 
Sauarhagene avd. Nordagutu 
kommer til Gvarv barnehage. 
 
3.klassingene leser for 
førskolebarna på skolen. Lek 
ute etterpå. 

Lærere fra skolen, 1.klasse, 
3.klasse, førskolebarna, 
pedagoger fra barnehagen 

Januar “Fellesbeite” 
Førskolebarna besøker skolen 
og leker med 1.klasse. 
 

Barnehagen følger barna 

Februar “Fellesbeite”. 
Førskolebarna besøker skolen 
og leker med 2.klasse. 
 

Barnehagen følger barna 

Mars Innskriving på skolen. 
Foreldrene har ansvar for å 
følge sitt barn. Rektor sender 
innbydelser per brev til 

Rektor, assisterende rektor 1.-
4.trinn, SFO-leder og evnt. 
Kontaktlærere for neste års 
1.trinn 



hjemmene. Mail med samme 
innhold sendes til 
barnehagene. Det sendes også 
en notis som publiseres i 
avisen. 
 
Det blir arrangert en liten 
bokstavfest. Hvis lærerkabalen 
er klar, er de med på 
innskrivingen. 
Kontaktinformasjonsskjema 
blir lagt ut til utfylling. 
 

 
Foreldrene følger sitt barn. 

April (2 eller flere datoer) Førskolebarna besøker skolen. 
2.klassingene leser for 
førskolebarna. Lek ute etterpå. 
 

Barnehagen følger barna 
 
 
 

Mai (5 datoer) Overføringsmøter med 

barnehagen på skolen. Det 

arrangeres et møte per 

avdeling med førskolebarn. 

Portefoliene blir overlevert. 

Barnehagen tar med “meg 

selv”-plakat til møtet. Disse 

blir hengt opp i klasserommet 

til høsten, slik at barnet kan 

møte noe kjent første 

skoledag. 

 

Foreldremøte 

 

Førskoledager (3 dager): første 

dag lages det en tegning til 

kleskurven, tredje dag får 

førskolebarna tildelt fadder. 

 
 

Skolen kaller inn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnehagen følger barna 

Juni (2 datoer) Førskolebarna besøker SFO. 
Det legges opp til flere besøk. 
 

SFO-leder setter opp en plan 
for besøk og sender den ut til 
barnehagene. Barnehagen 
følger barna. 
 

August 
 

Skolestart  

 

 


