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Den gode overgang fra Dagtilbud Vejgaard til skolerne Vejgaard Østre og 

Filstedvejens skole  

Indledning 
Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Dagtilbud Vejgaard og skoledistrikterne 

Vejgaard Østre og Filstedvejens skole.  

 

Samarbejdsaftalen er baseret på ”Den gode overgang fra børnehave til skole” i Aalborg 

Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

Værdier 
Nedenstående er udvalgt fra Aalborg kommunes pjece om den gode overgang fra børnehave til 

skole. 

Helhed og sammenhæng 

Det er forældrene, der følger barnet gennem hele dets liv. Forældrene har hovedansvaret for at 

skabe tryghed, helhed og sammenhæng gennem barnets opvækst. Denne sammenhæng skabes bl.a. 

gennem en fælles forståelse af overgange mellem personalegrupperne i hhv. børnehave og skole og 

et tæt samarbejde med forældrene. Der skal i overgangen fra børnehave til skole fokus på barnets 

perspektiv bl.a. ved at spørge ind til de forestillinger og forventninger som barnet kan have om 

skolen og sig selv i skolen. 

 

Fællesskaber 

Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber, det enkelte barn skal sikres aktiv deltagelse i de 

fællesskaber, de er en del af. Den gode overgang skal bidrage til, at alle børn er deltagere både 

socialt og fagligt i børnehaven, i skolen og i de aktiviteter der tilrettelægges i overgangen fra 

børnehave til skole. 

 

Professionalisme 

Det er de professionelles ansvar at inddrage forældrene og skabe rammer, der sikrer, at overgangen 

fra børnehave til skole kan foregå i en tryg atmosfære, så børnene får mulighed for at vokse med de 

nye udfordringer. De professionelle skal møde børnene, der hvor de er og sammensætte et 

pædagogisk tilbud på en måde, så børnene kan trives og udfolde sig bedst muligt. 

 

  

Det centrale mål for indsatsen i overgangen fra børnehave til skole er, at der skabes rammer for, at 

alle børn er aktive deltagere både socialt og fagligt i egen overgang.  

Formålet med samarbejdsaftalen er, at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole, qua 

dette styringsværktøj for de professionelle i børnehave og skole.  
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Dialog 

Det er vigtigt, at der foregår en ligeværdig dialog mellem de forskellige interessenter. I denne 

sammenhæng ses dialogen mellem de professionelle (lærere og pædagoger), mellem de 

professionelle og forældrene, mellem de professionelle og børnene samt mellem forældrene og 

børnene. 

Alle interessenterne har forventninger til hinanden og hver for sig har de ideer til og synspunkter 

på, hvordan de bedst støtter børnenes trivsel og udvikling. Derfor skal der i dialogen lægges vægt 

på de krav, fagligheder, bekymringer og forventninger, der kan være i overgangen. 

 

Principper og mål: 
Barnets deltagelse 

Målene for overgangen fra børnehave til skole er: 

 At børnene skal have kendskab til - og inddrages i deres skolestart. 

 At børnene skal høres i beslutninger om egen overgang med udgangspunkt i deres egne 

forestillinger, forventninger og håb til skolen. 

 At børnene skal opleve, at de voksne tager ansvaret for og støtter deres reelle deltagelse i 

fællesskaberne både før de begynder i skole, i forbindelse med deres overgang og i skolen. 

 

Forældre som central medspiller 

Målene for overgangen fra børnehave til skole er: 

 At forældrene inddrages i arbejdet med at skabe grobund for børnefællesskaber i 

overgangen til skole. 

 At forældre medvirker til at skabe sammenhæng i overgangen fra børnehave til skole. 

 At forældrene er aktive og ligeværdige medspillere i deres barns læring og fællesskab. 

 

Det professionelle samarbejde 

Målene for overgangen fra børnehave til skole er: 

 At de professionelle har så godt kendskab til hinandens pædagogiske grundlag, at de reelt 

kan bygge bro for barnet. 

 At møde børnene der hvor de er, og sammensætte et pædagogisk tilbud på en måde så 

børnene kan trives og udfolde sig bedst muligt. 

 At der aftales rammer for overlevering omkring det enkelte barn, hvor forældrene deltager i 

vides muligt omfang. 

 At organisere samarbejdet så forældrene reelt har mulighed for at deltage. 
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Nøglebegreber og praksis i samarbejdet i overgang 
Overgangen fra børnehaven til skole er en af flere overgange fra en kontekst til en ny i børns liv, 

som er både naturlig og nødvendig. Overgangen indebærer forandringer i barnets liv, fordi barnets 

identitet, relationer og rolle ændres. I den gode overgang er fokus der på barnets kompetencer, 

fællesskaber, barnets læringsdispositioner1, og ikke mindst det møde mellem mennesker der skaber 

god kontakt og gode oplevelser.  

 

Skoleparatheds-begrebet - Læring og læringsmiljøer 

Læring er den proces, hvor børn tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder gennem de 

erkendelser, som de gør sig i familien og daginstitutionen. Skoleparatheds-begrebet bruges ofte i 

almindelig samtale om overgang, og retter sig i dag mod det almen dannede. 

Læring er ikke henvist til særlige aktiviteter, men sker på alle tidspunkter og i alle situationer.  Den 

læring der sker i Dagtilbuddet, sigter mod, at børn bliver selvstændige mennesker der mestrer 

deltagelse i livet generelt. Læring sigter altså ikke primært mod færdigheder, som at kunne holde 

på en blyant, klippe med en saks eller kunne snøre sine snørebånd.  

Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber, og derfor er det i børnehaven en professionel 

opgave at sikre alle børns aktive deltagelse. Et godt læringsmiljø opstår når engagerede og 

medlevende professionelle, der kan motivere, stille krav og give differentierede udfordringer, der 

tager udgangspunkt i det enkelte barn såvel som hele børnefællesskabet. Det arbejde som vægtes i 

børnehaven rettes mod ”understøttende undervisning” 2i børnehaven, da det er vigtigt, at barnet 

også reelt oplever en overgang til skole som et skifte til skole. 

Fokus rettes på robusthed, og det barn der bidrager, og møder forandringer og nye opgaver med 

lyst og nysgerrighed. 

                                                           
1
 Tilhørsforhold - at være interesseret. Trivsel – at være involveret.  Udforskning – at klarer svære situationer. 

Kommunikation - at udtrykke følelser eller ideer.  Bidrage – at tage ansvar 
 

 

2
 Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have et indhold, som relaterer sig til de obligatoriske 

emner i pædagogisk læreplaner. Den har et bredere sigte, på pædagogisk praksis, der skal styrke kommende elevernes 

læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i 

forhold til at styrke barnets tilknytning og deltagelse i fællesskaber, besøg på skolen og meget mere. Der er ikke 

selvstændige mål for den understøttende undervisning.  

http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Understoettende-undervisning 

 

 

http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Understoettende-undervisning
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Barnets robusthed 

Robusthed3 handler om at blive god til at klare dagens udfordringer i stort og småt. Det kan være 

udfordringer i forhold til andre mennesker, opgaver som er svære, fastholde i et mål der skal nås, 

eller at udsætte eget behov. Robusthed indebære at man kan udvise en vis selvkontrol, når man 

oplever frustrationer. 

Forældrenes og de professionelles opgave er at give børn et læringsmiljø med passende 

udfordringer, så de oplever den glæde det er at lære, og overvinde egne begrænsninger.  

Her spiller læringshistorier ind som et pædagogisk tiltage, hvor børn sammen med pædagoger, har 

øje for de sejre, hvor små de så en måtte se ud fra andres perspektiv. 

Robusthed er noget der udvikles i samvær og samarbejde med andre mennesker. Det er en indre 

proces der udvikles i gode tillidsfulde og udfordrende fællesskaber. Fællesskaber, med plads til 

forskellighed, hvor børnene gennem fordybende leg og solidarisk indlevelse og samarbejde, oplever 

sig som en del af et fællesskab.  

 

Børnefællesskabets betydning for den gode overgang 

Børnefællesskab præget af tolerance og kammeratligt samvær, er en forudsætning for det enkelte 

barns trivsel, robusthed og dermed lysten til at lære. 

Forældre, daginstitution og skole har alle en stor betydning for et godt fællesskab. De voksne der 

aktuelt er omkring børnene, tager ansvar, skaber rammer, og viser vej, således at alle børn oplever 

sig som en del af fællesskabet. 

Daginstitution og skole skaber rum for dialog med forældrene, om forskellige aktørers betydning 

for at skabe et godt børnefællesskab, og for at alle tager ansvar for børns deltagelse i fællesskabet. 

Forældre og de professionelle omkring børnene skal have opmærksomhed på de historier, der 

fortælles. Skolen er et naturligt og godt skifte i livet, der bør omtales som en begivenhed, hvor man 

tager god afsked med sin børnehave, og bliver taget godt imod som ny elev. 

Praksis i den gode overgang 
Baggrunden for tilrettelæggelse af praksis er, at daginstitutionerne i vores område afgiver børn til 

mange forskellige skoler, ligesom skoler modtager børn fra flere forskellige daginstitutioner. 

 Det specifikke kendskab mellem barn og aktuel skole 

 Overgangsaktiviteter  

 Overleveringssamtaler 

Det specifikke kendskab mellem barn og aktuel skole 

At barn og forældre etablerer en relation til skolen, som barnet skal gå på, er betydningsfuld i 
forhold om barnet får en god overgang. Dette kendskab og samarbejde varetages af skole og 
forældre/barn.  
 
                                                           
3
 Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer i stort og småt. http://robusthed.dk/da/ 

 

http://robusthed.dk/da/
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Overleveringssamtaler 

Forældre deltager i overgangssamtaler med skolen, det er skolen der afholder samtalerne. Samtaler 
er principielt rettet på samarbejdet mellem skole og forældre. Overleveringssamtaler, hvor barnets 
kommende skole, daginstitution og forældre deltager, tilbydes de børn, som har brug for ekstra 
opmærksomhed i overgangen til skole. I forhold til pædagogers deltagelse, er det en vurdering der 
fortages af forældre og personale i fællesskab. Trekantsamtaler hvor andre skal deltage kan 
arrangere i særlige tilfælde (Netværk).  
 

Overgangsaktiviteter 

Overgangsaktiviteterne omfatter de aktiviteter, der foregår det sidste år i børnehave / 

daginstitutioner samt det første år i børnehaveklasse og DUS.  

Herudover omfatter overgangsaktiviteter de fælles overgangsaktiviteter mellem 

børnehave/daginstitutioner og skolerne som distriktsskoler.  Der laves årligt mindst et fælles 

planlægningsmøde, der koordinerer aktiviteterne for kommende skoleår.  

Praksis er som tidligere nævnt, at børnehaver/daginstitutioner sender børn til flere forskellige 

skoler, og børnehavens/daginstitutionernes opgave er at give børnene en forståelse for skole 

generelt og ikke nødvendigvis konkret, uanset hvilken skole, de skal gå på. Det generelle kan være 

afklaring af hvad et frikvarter, en klassekammerat, et spisefrikvarter, en DUS, en skolelære, en DUS 

pædagog er.  Dermed skabes der forståelse for den kommende kontekst, som barnet skifter til. 

Dette sker i samarbejde med Vejgaard Østre og Filstedvejens skole i Dagtilbud Vejgaard. 

Børnehaverne kan dermed samarbejde med en af de to skoler, som primærskole, og gennem dette 

samarbejder skabe kontekstafklaring for alle børn  

 

Årsplan for overgangsaktiviteter 
Det centrale mål for indsatserne i overgangen fra børnehave til skole er, at der skabes rammer for, 

at alle børn er aktive deltagere både socialt og fagligt i egen overgang. 

Værdierne fra ”Den gode overgang fra børnehave til skole”: Helhed & sammenhæng, dialog, 

professionalisme og fællesskaber danner alle udgangspunkt for nedenstående indsatser. 

 

Denne plan er et udkast. 

 

Gul – aktiviteter, der tilgodeser børns generelle kendskab til 

skole 

Grøn – aktiviteter, der handler om det specifikke kendskab til 

aktuel skole. 
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Konkrete datoer for besøg, møder, mv. kan læses på skolens og institutionernes 

hjemmeside / MinInstitution.  

Tidspunkt Handling Ansvar 
Skoleåret 2015 - Juni Implementering af samarbejdsaftalen  Ledelsen i skole og Dagtilbud 

/daginstitutioner er overordnet 

ansvarlig for implementering. 

Juni / September.  Planlægningsmøde / århjul - med 

udgangspunkt i samarbejdsaftalen.  

Ledelsen i skole og Dagtilbud. 

 

Maj Evaluering og forslag til planlægning 
kommende år 

Ledelse skole og Dagtilbud. 
Repræsentanter fra 
Børnehaveklasseledere, DUS- ledere, og 
Pædagogiske ledere 

Sensommer/Efterår Med fokus på de generelle begreber, der 

knytter sig til skole - besøger kommende 

skolebørn skolen sammen med børnehaven 

Aftalt i september 

 

Januar  Informationsmøde for kommende 0-klasser Skole/DUS 

April Der holdes ”gamle børn” besøgsdag i 
børnehaverne. 
Dagen bruges til at udveksle erfaring 
mellem ”skolebørn” og kommende 
skolebørn 

Børnehave og skole/DUS 

Forår Med fokus på de generelle begreber, der 

knytter sig til skole - besøger kommende 

skolebørn primærskolen sammen med 

børnehaven 

Børnehave og skole/DUS  

Forår  Overleveringssamtaler. Forældre, 

børnehave, skole 

Skole / børnehaven 

   
   
Maj Besøgsdag for kommende børn og forældre 

der ikke går i børnehave i skoledistriktet 

Skole 

 Besøg på skolen – og gøre brug af de 

muligheder skolen råder over. 

Besøge DUS formiddage 

Børnehaven og skole/DUS 

 Mulighed for at personale fra skole/DUS 

kan se praksis i daginstitution og omvendt. 

Kan evt. deltage med en lille gruppe børn. 

(Jobswob.) 

Børnehave og DUS/skole  
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Illustration af sammenhæng i det pædagogiske arbejde i børnehave og 

skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig for implementering af samarbejdsaftalen 

Ledelse 

Den samlede ledelsesgruppe i skole og dagtilbud er overordnede ansvarlig for implementering af 

samarbejdsaftalen.  

Ledelsen holder møde i maj måned for evaluering og planlægning af det kommende skoleår. 

Dagtilbudsleder er ansvarlig for indkaldelse. 

Den praktiske mødeaktivitet 

Indskolingsleder på skolerne, dagtilbudsledere og 1 pædagogiske ledere forstår den praktiske 

mødeaktivitet, og er ansvarlig for at samarbejdsaftalen omsættes i praksis.  

Gruppen holder minimum 2 møder i løbet af et skoleår: September og tidlig forår.   

Gruppen er endvidere ansvarlig for relevant information til relevante medarbejdere, min 

institution og eventuelt hjemmesider.  
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Nyttige link 

 

Den gode overgang fra børnehave til skole: 

http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-

familier/Daginstitutioner og dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den gode 

overgang.pdf 

Udsættelse af skolestart: http://www.aalborg.dk/skole-og-

uddannelse/skole/skolestart/udsaettelse-af-skolestart 

Understøttende undervisning: http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-

mere-varieret-skoledag/Understoettende-undervisning 

Den ny folkeskolelov: http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole 

Dagtilbudsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=168340 

 

22.4.2015 

 

 

 

http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang.pdf
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang.pdf
http://intranet.aalborg.dk/Forvaltninger/Familie-og-beskaeftigelse/Boern-unge-og-familier/Daginstitutioner%20og%20dagpleje/Paedagogiske-konsulentydelser/Documents/Den%20gode%20overgang.pdf
http://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolestart/udsaettelse-af-skolestart
http://www.aalborg.dk/skole-og-uddannelse/skole/skolestart/udsaettelse-af-skolestart
http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Understoettende-undervisning
http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Understoettende-undervisning
http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=168340

