Retningslinjer for overgange mellem
daginstitution og skole i Midtpunktet
At et barn skal begynde i skole er en stor begivenhed i barnets liv. Livet på skolen
og SFO er et nyt kapitel, som begynder for både barnet og forældrene.
Når barnet kommer fra Hvepsereden- og Midgaardens kendte og trygge omgivelser
og skal begynde i 0 klasse og SFO, vil barnet møde en masse nye forventninger og krav.
I Sinding Ørre-Midtpunkt arbejder vi målrettet med at skabe rammer, der sikrer, at overgangen fra
daginstitution til skole foregår i en tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor barnet løbende vil vokse med
de nye udfordringer, det møder.
For at sikre et kvalificeret og langsigtet perspektiv samarbejder daginstitution og skole ved at have
en løbende dialog om den fælles opgave med at skabe livsduelige børn, der trives i overgangene.
Vi har således et tværfagligt samarbejde omkring børnenes læring og udvikling.
Da afdeling Hvepsereden og Sinding skole er samlet under ét tag, er børnene allerede ved
skolestart meget trygge ved skolens personale og de fysiske rammer.
➢ Fra januar og frem til skolestart kommer børnene fra førskolegruppen på skift med i skolens
SFO efter skoletid hver anden uge.
➢ Efter vinterferien besøger førskolegruppen skolebiblioteket hver anden uge. Her får de i
samarbejde med skolens bibliotekar lov til at låne bøger med hjem.
➢ Der samarbejdes med læreren fra 0. klasse om trivsel ud fra materialet ”Fri for mobberi”.
➢ Efter påskeferien får førskolegruppen skolevenner fra 4. klasse.
De løber sammen en gang ugentlig på den lille rute, som indskolingen løber hver dag.
➢ Efter påskeferien er førskolegruppen med til morgensamling på skolen en gang om ugen.
➢ Fra 1. juni siger førskolegruppen farvel til Børnehavelivet og starter i førskolen på fuld tid.
Denne dag betragtes ikke som første skoledag, men en overgangsperiode.
Desuden er børnene nu en integreret del af skolen og SFO’ens hverdag.
Yderligere er der overleveringsmøde fra Hvepsereden til skolen vedrørende oplysninger, der kan
være relevante i forhold til det enkelte barns skolestart. Generelt har de store elever særlig kontakt
og ansvar for de nye elever ved skoleårets start og i forbindelse med lektioner, hvor de to årgange
mødes for at læse sammen mm.
Som en naturlig konsekvens af de tilbud, der gives til førskolebørnene, tilbydes de børn, der går i
afdeling Midgaarden at flyttes over til afdeling Hvepsereden fra den 01.04 for at kunne deltage i
ovenstående aktiviteter.
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