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Plan for overgang Vall barnehage - Enga skole og SFO  
  

Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser fram til å 

begynne på skole, men for noen fortoner det å skulle slutte i barnehage seg som noe ukjent 

og utfordrende.   

  

Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem. I skole og barnehage har fokus på 

læring, lek, omsorg og danning, men en har sin egenart. Barna vil gjennom oppvekst og tid i 

barnehage og skole oppleve mestring og få utfordringer. Vall barnehage og Enga skole har i 

samarbeid laget en plan for overgang mellom barnehage og skole der en ønsker å ivareta 

det enkelte barn på en god måte gjennom å skape forventninger og gjøre overgangen 

mellom barnehage og skole forutsigbar.    

  

Veileder fra kunnskapsdepartementet «Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og 

skole» anbefaler følgende punkter for overgangen:  

• Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og SFO forbereder seg på å ta 

imot barnet.  

• Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag.  

• Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole.  

• Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har mulighet 

for aktiv medvirkning i denne.  

• Pedagoger i barnehage og lærere i skole har felles møteplasser for 

forventningsavklaring, kompetanseutvikling, og felles planlegging.   

• Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom 

overordnete planer.  Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager 

og skoler.  

• Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for 

samarbeidet.   

  

  

  



Plan for overgang Vall barnehage og Enga skole bygger på anbefalingene i veilederen, 

rammeplan for barnehage og kunnskapsløftet.   

  

I planen ligger det:   

• Årshjul overgang Vall barnehage og Enga skole.  

• Aktivitetskalender for skolestarterne og Enga skole.  

  

  

  

 
  

  

  

Vall/Enga mai 2022 

  

  

Gunn Helen Eliassen   Laila Setvik Loe 

Styrer Vall barnehage  Rektor Enga skole  



Årshjul overgang barnehage til skole 2021 - 2022  
  

  

Tid  Hva skal gjøres?  Ansvar  

15. juni 

 

Samtykke 

Skriftlig samtykke for å dele opplysninger om elever 

barnehage-skole. Gjelder barn/elever på nest siste år i 

barnehagen. 

Styrer/rektor 

16.august Budsjett 

Melder fra til mottakerskole om antall elever for neste 

skoleår og om elever med omfattende behov for neste 

skoleår (om ett år) 

Melde inn behov til mottakerskole vedr fysiske 

tilrettelegginger for neste skoleår. Rektor tar dette opp 

med KF Eiendom. 

Styrer/rektor 

 

15.desember Overgangsmøte Barnehage->skole 

Barnehage innkaller følgende parter til overgangsmøte: 

Mottakerskole, evt. PPT. Formål med møtet: 

Gjennomgang av behov i elevgruppa. Se på behov for 

nye sakkyndige vurderinger. Avtale evt. kartlegginger. 

Avtale hvilke elever det skal avholdes særskilte møter i 

forhold til. Avklare hvem som skal delta i disse møtene. 

Tidligere/utsatt skolestart må også være tema på møtet. 

Styrer ved den enheten 

som avgir barnet 

10. januar Tidligere eller utsatt skolestart 

Barnehagen må sørge for god informasjon til de 

foresatte om dette. Det må være tema på høsten, 

søknadsfrist er satt til 10.1. 

Styrer/foresatte 

17. februar Innskriving  

Barn og foresatte. Info om skole og SFO til foresatte. 

Eget opplegg for barna. 

Tidsramme inntil 2 t  

Styrer/pedagog i de aktuelle barnehagene inviteres til å 

delta. NB! Husk de barna som ikke går i barnehage. Alle 

barn ligger inne i 0.klasse i VFS. 

Rektor  

15.februar Overgangsmøter Enkeltelever 

Avgiverskole innkaller følgende parter til 

overgangsmøte: Foreldre, mottaksskole og PPT. Dette 

skjer med utgangspunkt i de vurderinger som gjøres i 

møtet før jul. 

Gjøre avtale om evt. hospitering 

Styrer ved den enheten 

som avgir barnet/eleven 



April Overgangsmøte/ Informasjon om elever/barn 

Innkaller rektor og kontaktlærere for nye 1. klassinger. 

Tema: Sosial fungering, generelt faglig nivå, andre 

relevante opplysninger som er viktig å skape en god 

overgang for barnet/eleven. Gruppefungering. 

NB! Barnehagen må ha samtykke for alle barn. 

Styrer i barnehage 

Juni Besøksdag (Inngår i aktivitetskalender) 

Besøksdag på skolen for skolestarterne. Treffer 

kontaktlærer og faddere. Klassesammensetning må 

være klar. Minst en ansatt fra barnehagen/barneskolen 

følger med barnegruppa/klassen på besøksdagen. 

Foreldrene deltar ikke på denne dagen. 

 

Rektor v/ mottakerskole 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetskalender barnehage – skole  

Skoleåret 2021/2022 

Planen viser innhold i skolestarternes besøk på Enga skole. Barnehagen er interessert i at 

fadderklasse kommer på besøk i barnehagen allerede fra høsten. Dette fremgår ikke av 

aktivitetskalenderen. Kontaktlærer for 5. trinn Anne Petra Grongstad tar kontakt med Eva 

Hansen for å legge planer for disse besøkene. 

Møte  Når?  Opplegg  Læringsmål / innhold Ansvar  

1. 

Skolestartere 

besøker SFO 

Uke 38 

Tirsdag 21. 

september 

10.30-14.10 

Omvisning, regler og 

rutiner 

Lunsj 11.00 

Fruktlunsj. 12.30 

Bli kjent 

Lek 

SFO leder Liv 

Elin Vangen 

2. 

Skolestartere 

besøker SFO 

Uke 42  

Tirsdag 19. 

oktober 

12.30-14.10 

Bli Med dans? 

Samarbeidsoppgaver 

(SFO planlegger) 

Fruktlunsj 12.30 

Samarbeid gjennom 

lagarbeid 

SFO leder Liv 

Elin Vangen 

3. 

Skolestartere 

besøker SFO 

Uke 47 

Tirsdag 23. 

november 

12.30-14.10 

Lesestund 

Fruktlunsj 12.30 

Kreativitet og 

formidlingsevne 

SFO leder Liv 

Elin Vangen 

Innskriving  

(Med 

forbehold om 

endring) 

Uke 7 

Torsdag 17. 

februar 17.30-

19.30  

Innskriving på 

skolen. Felles  

informasjon fra 

Skole/SFO til 

foresatte. 

Innskriving. 

Informasjon og hygge. Bli 

kjent. 

Rektor:  

Laila S Loe 

  

Pedagog:  

XX 

4- 

Skolestartere 

besøker 1. 

klasse + SFO 

Uke 8  

Tirsdag 22. 

februar 

11.05-14.10 

11.05-12.05 i 1. 

klasse 

Fruktlunsj 12.30 

Opplegg SFO 

Innhold klart fra høsten 

 

 

Relasjonsbygging/frilek 

Karnevalsmasker 

Pedagog 

Kristine 

Seljevoll og 

SFO leder Liv 

Elin Vangen 

5. 

Fadderklasse 

besøker 

skolestartere i 

barnehagen 

Uke 12  

Tirsdag 22. 

mars  

10.00-11.45 

 

Lunsj i barnehagen  Barnehage planlegger 

innhold  

Evt. Fadderklasse leser for 

skolestartere 

 

Pedagog 

Anne Petra 

Grongstad og 

Eva Hansen  

6. 

Skolestartere 

besøker 

fadderklasse 

og SFO  

Uke 17 

Tirsdag 26. 

april   

11.05-14.10 

 

11.05-12.05 i fadder- 

klasse 

Fruktlunsj 12.30 

Opplegg SFO 

Innhold klart fra høsten 

 

 

 

Pedagog 

Anne Petra 

Grongstad og 

SFO leder Liv 

Elin Vangen 



7. 

Skolestartere 

kommer med 

forestilling til 

1.-4. klasse og 

fadderklasse 

Uke 22 

Tirsdag 31.  

mai 

09.05-12.00? 

 

Øving, klargjøring i 

gymsal fra 

morgenen. 

Forestilling 11.05 

 Eventyr, historiefortelling 

 

Pedagog Eva 

Hansen m/ 

assistanse 

Anne-Petra 

Grongstad 

8. 

Skolestartere 

besøker 

fadderklasse 

Uke 24  

Tirsdag 14. juni  

09.00 – 12.00 

Skolestartere + 

faddere (5. klasse) 

sammen.  

Utdeling av 

skolesekker. Ta 

bilder  

Leke sammen med 

fadderne sine. 

Her er det 5. klasse som har 

opplegg. Rektor sender ut 

invitasjon og 5. klasse m/ 

lærer planlegger dagen.  

Rektor trenger tid på starten 

og slutten av dagen. 

Pedagog  

5.kl: Anne-

Petra 

Grongstad 

Rektor Laila S 

Loe 



 

  

  


