
HANDLINGSPLAN/SAMARBEIDSPLAN FOR OVERGANG  
MELLOM BARNEHAGE – SKOLE I GJERSTAD KOMMUNE 
 
Overgangsarbeidet starter med et felles foreldremøte mellom barnehage og skole. Møtet 
skal avholdes i februar. 
 
Videre gjennomføres fem fastlagte treffpunkter for ungene som alle skal gjennomføre: 
 

HVA HVEM NÅR ANSVARLIG HENSIKT 

1.Innskriving  Skolestartere   Mars –  
Kl. 09-11
  

Rektor Hilse på  
rektor sammen 
med foresatte, samt 
bygge trygge 
relasjoner og skape 
en positiv 
forventning 

2. Fadderne kommer på 
avtalt besøk i barnehagen 

Faddere 
Skolestartere  

 Barnehage inviterer Bygge trygge 
relasjoner 
Skape en positiv 
forventning 

3. Skolestarterne kommer 
på besøk på skolen 

Faddere 
Skolestartere 

 Skole inviterer Bygge trygge 
relasjoner 
Skape en positiv 
forventning 

4. Førskoledag Skolestartere  
Foreldre  

 Rektor inviterer  Bygge trygge 
relasjoner 
Skape en positiv 
forventning 

5. Besøk på SFO og i 
1.klasse 

Skolestartere  
SFO 
 

 Rektor inviterer Bygge trygge 
relasjoner 
Skape en positiv 
forventning 

 
 
 
Forslag til aktiviteter som kan gjennomføres etter behov, mulighet og ønske: 
 

 Flere besøk hos hverandre 

 Invitere hverandre på felles aktiviteter f.eks. teater, lesestunder osv for ungene. 

 Ansatte kan invitere hverandre på aktuelle møter/kurs for felles kompetanseheving 

 Deling av arbeidsmetoder  
 
 
 
 
 



 
 
Videre aktiviteter som skal gjennomføres uten barn: 
 

Møte om barn med behov 
for spesialundervisning 
Enkeltvedtak   
 

PPT  
Kontaktlærer 
Ped.leder 
Rektor 
Spesialpedagoger i 
bhg og skole 

Etter 
gjennom- 
førte 
besøk - 
juni 

Spesialpedagog 
barnehage kaller inn 
til møte  

Overføre 
informasjon til 
barnets beste.  
 

Overgangsmøte 
Skriftlig materiale knyttet til 
hvert enkeltbarn leveres til 
både skole og foreldre i 
forkant av møtet. 
   
  
  

Rektor 
1.klasselærer 
SFO  
Pedagogiske 
ledere 
Enhetsleder/styrer 

Etter 
gjennom-
førte 
besøk - 
juni 

Enhetsleder bhg/ 
styrer finner 
tidspunkt og sted. 

Overføre 
informasjon til 
barnets beste.  
Skriftliggjøre for å 
sikre at lik og 
dokumenterbar 
informasjon blir 
overført. 

Konferansetimer 
 
 
 

Foreldre 
Kontaktlærer                                       

Høst etter 
skolestart 
 
 

Skole kaller inn 
foreldre. Barnehage 
kan inviteres med 
etter ønske og behov 

Gi og få nyttig 
informasjon til 
barnets beste.  
 
 
 

 
Pedagogiske ledere og 1.klasselærere skal hvert år i forkant av felles foreldremøte, ha et møte hvor det 
avtales/planlegges: 
 

 Målsettinger i overgangsarbeidet – hva er viktigst for at førskolebarnet skal være så klar som mulig 
for skolestarten sin? Stikkord til felles refleksjon: lek, trygghet i seg selv før en kan være trygg på 
noe annet, sosiale spilleregler, hvilke ferdigheter og hvilke kunnskaper er viktigst?  

 Avklare forventninger til hverandre i samarbeidet 

 Tidspunkter for besøk 

 Innhold i besøkene 

 Snakke sammen om hvordan gode «fadderpar» kan fordeles 
 
Pedagogisk leder med ansvar for skolestarterne ved avd. Renstøl har ansvar for å kalle inn til dette 
møtet.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


