
 

 
 

    RUTINE FOR OVERGANG 
    BARNEHAGE - SKOLE/SFO 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE/SFO 
 

MÅL 

Barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og evt. skolefritidsordning.   

 

 

DELMÅL 

• Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte 

• Barnehagen og skolen skal utveksl kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbud i barnehagen og overgangen til- og oppstart 

og i skolen   

• Barna skal få bli kjent med hva som skjer på skole og skolefritidsordning slik at barna kan føle seg trygge på skolen 

• Barnehagen er kjent med skolens forventninger til barnehagen 

• Skolen kjenner til barnehagens forventninger til skolen 

 

 

HVA SAMARBEIDER VI OM 

• Vi besøker hverandre gjennom året 

• Fadderordning 

• «Bli kjent dag» om våren 

 

 

HVILKEN INFORMASJON DELER VI 

• Informasjon om barnegruppa 

• Informasjon om enkelt barn fungering i barnehagen. Med samtykke fra foreldrene 

• Skjema «Dette er meg» fylles ut og overføres til skolen med samtykke fra foreldrene 

• Barn med behov for ekstra oppfølging/spesialundervisning på skolen  

 

 

 

 

 

 

 
 



MÅNED HVA/TILTAK HVORFOR ANSVAR MERKNADER 

August Oppstart i skole/SFO   Skole/SFO  

September Oppstart barnehagens 5-årsgruppe • Bli kjent  

• Skape en god gruppekultur, etablere 

vennskap og samhold 

• Skoleforberedende aktiviteter 

Ped. lederne i 

samarbeid med de 

voksne på 5-

årsgruppa.  

 

Samtale med foresatte og kontaktlærer på 1. 

trinn. 
• Bli kjent 

• kartlegge foresattes oppfatning om 

overgangen til skolen 

Skolen  

Oktober/ 

november 

Foreldresamtaler med foresatte til barna i 5-

årsgruppa. 

 

Det avklares om det skal overføres 

informasjon om det enkelte barn til skolen.  

Hva, hvordan, når og hvem må nedfelles i 

samtykkeerklæring.     

 

Barnehagen må begynne med barn som har 

spesialpedagogisk hjelp og/eller barn man 

tenker kan komme til å trenge ekstra 

oppfølging ved skolestart.  

Samtalene må gjennomføres før fristen for 

søknad om spesialpedagogisk hjelp. 

• Best mulig tilrettelegging 

• Kartlegge foresattes forventninger 

• Ønsker for hvert enkelt barn det siste 

året i bhg. 

• Mål for enkelt barn  

• Informasjon om overgangen til 

skolen/SFO 

Barnehagen -     

ped. leder på barnets 

avdeling/base. 

Bhg. har et spesielt 

ansvar for å formidle 

viktigheten av at skolen 

får nødvendig 

informasjon. Dette 

gjelder alle barn.  

 

For barn som har 

spesialpedagogisk hjelp 

skal spesialpedagogen 

delta på 

foreldresamtalen.  

Foreldremøte i barnehagen.  

 

  

• Informasjon om 5-årsgruppa og 

gjennomgang av aktiviteter 

• Ønsker fra foreldrene 

Barnehagen – Styrer 

og ped. leder i 

samarbeid med 

avdelingens 

assistenter/barne- og 

ungdomsarbeider.  

  

 

 

 

 

 

Desember Skolen får beskjed om hvor mange barn det 

søkes spesialundervisning for.  

 Styrer  
 

Eventuell søknad om spesialundervisning for 

kommende høst.  

 

Søknadsfrist: 15. desember 

Se kommunens retningslinjer. 

• Sikre at barn som trenger ekstra 

oppfølging får hjelp fra skolestart 

Spesialpedagogen i 

den enkelte bhg.  

Spesialpedagogen har 

ansvar for dialogen 

med skolen i 

forbindelse med 

eventuell søknad om 

spesialundervisning. 
Fortsetter på neste side.  

 



MÅNED HVA/TILTAK HVORFOR ANSVAR MERKNADER 

Desember      Søknad sendes i 

samarbeid med 

barnehage, foresatte og 

skole. 

 

Det er skolen som 

fremmer et evt. ønske 

om ny utredning 

dersom 

spesialundervisning 

vurderes som 

hensiktsmessig.  

Brev til skolene om hvor mange barn som 

kommer til den enkelte skole.  

 Oppvekst og kultur, 

barnehageansvarlig 

rådgiver 

 

 

 

 

Januar/ 

februar 

Varsle barnehagene om dato for 

skoleinnskriving. 

 Oppvekst og kultur, 

barnehageansvarlig 

rådgiver 

 

Innskrivning: 

• Informasjon om skole og SFO 

• Søknadsfrist SFO: 1. april 

• Informasjon om leksehjelp 

• Utveksle informasjon 

• Barn og foreldre får se skolen/SFO og 

hilse på rektor 

Skolen Mal er utarbeidet. 

Overgangsmøte – enkeltbarn (barn med 

spesialpedagogisk hjelp). Der dette er avtalt 

med foreldrene.   

 

Andre instanser innkalles dersom det er 

hensiktsmessig.  

• Sikre at barn med vedtak om 

spesialpedagogiskhjelp får en så god 

skolestart som mulig 

Barnets koordinator  

Turer til- og lek på skolens uteområdet. 

Gjøres regelmessig utover våren.    
• Gjøre barna kjent med skolen 

 

Barnehagen, 

avdelingene 

 

Mars/april 

(før påske) 

 

 

 

Skjemaet «Hei dette er meg» ferdigstilles. 

 

Leveres skolen på overføringsmøte i mai/juni 

– alle barna.  

 

 

• Gi kommende kontaktlærere 

informasjon om barna som skal 

begynne på skolen 

• Best mulig tilrettelegging 

 

Barnets primærkontakt 

evt. ped. 

leder/assistent/barne- 

og ungdomsarbeider.  
Fortsetter på neste side.   

  

 



MÅNED HVA/TILTAK HVORFOR ANSVAR MERKNADER 

   Fylles ut i samarbeid 

med barna og 

foresatte. 

 

Mai/juni 

  

Kommende skolestartere besøker 

fadderklassen. 

Neste års 6. klasse er faddere for de nye 

førsteklassingene. 

• Bli kjent 

• Møte på fadderbarn   

 

Skolen 

 

 

Barnehagen evt. 

foreldrene er sammen 

med barna i tiden barna 

er på skolen.  

«Bli kjent dag». Barna må ha med egen 

matpakke, skolen stiller med melk.  

 

Barna får utdelt skolesekk.  

 

Når skolen slutter får barna gå på SFO. Barna 

får et lite måltid.  

• Møte kontaktlærer 

• Oppleve deler av en skoledag 

• Bli kjent med skolens lokaler 

• Bli kjent med lokalene på SFO 

• Møte de voksne på SFO 

Skolen, 

kontaktlærerne 

Skolen rådfører seg 

med barnehagen 

dersom barna skal deles 

i smågrupper.  

 

Barnehagen evt. 

foreldrene er sammen 

med barna i tiden barna 

er på skolen. 

Overføringsmøte -alle barna. 

 

Skjema «Hei detter er meg» leveres skolen.  

 

 

 

• Overføre informasjon  

• Best mulig tilrettelegging for hvert 

enkelt barn 

Skolen  

 

Fra skolen stiller 

kontaktlærer og en 

representant fra 

ledelsen.  

 

Ped.lederne og styrer 

møter fra barnehagen.  

Skal barnet gå på annen 

skole sendes skjema i 

posten.  

 

Skolen rådfører seg 

med barnehagen med 

tanke på inndeling i 

grupper.  

 

Foreldremøte • Informasjon til foreldrene  

 

 

Skolen Alle foreldre/foresatte 

inviteres til 

foreldremøte 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


