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Information til forældre

Overgangen fra børnehave 
til skole og fritidsordning



Fælles pædagogisk grundlag
Vi ønsker et fælles pædagogisk grundlag i over-
gangen, og derfor har vi valgt ”Fri for Mobberi” 
som den metode, der går igen i alle børnehaver,
skoler og fritidsordninger. ”Fri for Mobberi” handler 
om at forebygge mobning ved at skabe omsorgs-
fulde børnefællesskaber, der bygger på tolerance,
respekt, omsorg og mod.
Læs mere om metoden på: www.friformobberi.dk 

Videndeling mellem professionelle
For at skabe et tættere samarbejde mellem fag-
personerne i henholdsvis børnehave og skole/
fritidsordning, tager pædagoger og lærere på 
gensidige besøg hos hinanden, ligesom de mødes
til en årlig temadag. Formålet er at få bedre 
kendskab til hinandens arbejde og at arbejde 
sammen om at skabe sammenhæng i overgangen 
for børn og forældre.

Videndeling om det enkelte barn
Mod slutningen af børnehavetiden udarbejdes 
et overgangsskema om alle børn. Her formidler 
pædagogerne deres vurdering af barnets kom-
petencer og potentialer, og som forælder bliver 
du også bedt om at beskrive dit barn i skemaet.
Skolen bruger skemaet i det pædagogiske 
arbejde med dit barn og i forbindelse med 
klassedannelse og forældresamtaler.

Hvis der har været lavet en særlig pædagogisk 
indsats i forhold til dit barn, vil der blive afholdt 
et møde mellem jer som forældre, repræsen-
tanter fra børnehave og skole og evt. andre 
fagpersoner, der har været involveret i dit barns 
forløb. Mødet skal medvirke til en åben samar-
bejdskultur og skabe et godt fagligt grundlag 
for at imødekomme dit barns særlige behov i 
det nye miljø.

Overgangsobjekter
Overgangsobjekter er ting, som dit barn kan 
føle sig tryg ved, fordi det kan kende dem fra 
sin børnehavetid. Det drejer sig om Bamseven 
fra Fri for Mobberi og om ”Her er jeg”-portræt-
tet, som dit barn laver i børnehaven/Mini-
SFOen. Portrættet er en kreativ fremstilling af 
barnets kompetencer, af jeres familie og af dit 
barns forventninger til skolen. Når dit barn skal 
fortælle om sig selv i skolen, kan det støtte sig 
til portrættet, ligesom de voksne kan bruge det 
til at gå i dialog med barnet og lære det bedre 
at kende.

Vil du vide mere?
Du kan læse meget mere om overgangen fra 
børnehave til skole og fritidsordning og om 
skoleindskrivning på kommunens hjemmeside:
www.horsholm.dk/Borgerservice/Familie-boern-
og-unge 

Overgangen fra børnehave 
til skole og fritidsordning
Dit barn nærmer sig skolealderen og dermed 
overgangen til en ny hverdag i et nyt fælles-
skab.
Vi vil derfor gerne orientere dig om det forløb, 
som vi i Hørsholm Kommune har tilrettelagt 
for alle børn, der skal starte i skole og fritids-
ordning. Forløbet involverer selvfølgelig først 
og fremmest børnene og deres pædagoger og 
lærere, men som forælder bliver du også en 
naturlig del af forløbet. 

Forløbet rummer konkrete aktiviteter, som 
understøtter samarbejdet og dialogen om dit 
barns udvikling og læring. Forløbet vil kunne 

genkendes, uanset hvilken børnehave man 
har gået i, og hvilken skole man kommer til. 
Hvis dit barn går i privat børnehave og/eller 
skal i privat skole, er det altså også omfattet 
af overgangsforløbet.

I Hørsholm har vi valgt at illustrere forløbet med
fi re bærende søjler, der ses herunder. De udgør 
fundamentet for brobygningen mellem børne-
have, skole og fritidsordning, og skaber forudsæt-
ningen for, at du og dit barn kan opleve helhed 
og sammenhæng i overgangen.
I det følgende vil vi uddybe, hvad de enkelte 
søjler rummer af overvejelser og aktiviteter. 
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