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Innledning. 

Denne planen gjelder for barnehager og skoler i Iveland kommune.  

 Skaiå barnehage. 

 Iveland skole. 

 Vatnestrøm oppvekstsenter. 

Lokale forhold vil spille inn på den faktiske gjennomføringen av planene. En kan derfor anse dette som en minimumsplan. 

 

Formål. 

Handlingsplan for sammenheng og samarbeid fra barnehage til skole har som formål å gi en god overgang for barn og foreldre til barn som 

begynner i skolen.  

Iveland kommunes satsing «Kvalifisert for framtida» er overgang ett av satsingsområdene. I den sammenheng har personalet vært i en prosess for 

å utarbeide: 

 

Kvalitetskjennetegn for overgang barnehage-skole: 

 Barn og foreldre er trygge på det de skal/vil møte ved overgang til skole. De er kjent med skolens leder, kontaktlærer, klasserommet og 

andre fasiliteter på våren før skolestart 

 Barna er rustet til å møte skolen og hverdagen som elev 

 Barnehagen driver skoleforberedende aktiviteter 

 Det er tett og godt samarbeid mellom 1. klasselærer og pedagogisk leder i førskoleavdelingen i barnehagen 

 

 

Fra Rammeplan for barnehager, kapittel 5 : 

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette 

skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Barnehage 

og skole gir hverandre gjensidig informasjon om sine respektive 

virksomheter. 

 

Både barnehage og skole har ansvar for 
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 at barn kan møte likhetstrekk og ulikheter mellom barnehage og skole med 

nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger 

 at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte 

 at barn kan glede seg til å begynne på skolen 

 at barn kan oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. 

Barns kompetanse og kunnskap for å mestre overgangen fra barnehage til skole. 

Måten barn blir introdusert til nye miljøer kan påvirke en god start. 

Forskning viser at barn må ha kompetanse for å møte overgangen fra barnehage og skole. 

De må ha kompetanse i forhold til robusthet og fleksibilitet, sosial kompetanse og ferdigheter 

for å kunne løse problemer. Barn må kunne forholde seg til mål som er lengre frem i tid og 

selvstendighet (Krekwitz 1999). Dette er kompetanser som det må fokuseres på i barnehagen. 

Videre må barn ha kunnskaper for å mestre overgangen.  

Kunnskap om 

- klasserom og skolebygg 

- en forståelse av klasseromskultur 

- en ide om hva som foregår på skolen 

- en strategi for å skaffe seg venner 

- kjennskap til læreren, hvem han/hun er 

Dette er områder som skolen må vektlegge i samarbeidet med barnehagen. Det har stor 

betydning for barnet å snakke med noen som har erfart overgangen før. En man kan stille 

spørsmål til og snakke om erfaringene med. Videre det å ha en eldre venn på skolen som 

barnet har en god dialog med. 

 

Parathet rundt barnet. 

I overgangen fra barnehage til skole er det sentrale en parathet rundt barnet. Idet ligger 

barnehagens forberedelse av barnet, og skolens beredskap til å ønske barnet velkommen. 

Videre handler det om foreldrenes anerkjennelse av forskjellen mellom barnehage og skole, 

og deres evne til å takle forskjellen. 
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For både foreldre, barnehage og skole handler det om vår bevissthet om holdningen vi har til 

systemene. Dette med bakgrunn i at vi handler ut fra våre holdninger, bevisste eller ubevisste. 

 

Overgangen for foreldre. 

Forskning viser at foreldre vet lite om sammenheng og overgang. Vi tenker ofte tilbake på 

egne erfaringer fra skole, både positive og negative. Foreldre er opptatt av både trygghet, det 

vil si kjennskap til skolen, og mestring, med tanke på innhold og oppgaver i skolen. 

Foreldresamarbeid som har betydning og vektlegges i denne handlingsplanen er at: 

 foreldre får en opplevelse av å bli tatt på alvor 

 foreldre får svar på sine spørsmål 

 får tid til å fortelle og bli fortalt 

Bakgrunn og formål med dette er at trygge foreldre = trygge barn. 

Og at foreldre, skole og barnehage som snakker godt om hverandre skaper trygghet hos barn. 

Skolefritidsordning og barnehage 
Mange barn trenger tilsyn fra 1. august. Det riktigste er at skolestartere får begynne i SFO fra dette tidspunktet. Det vil være en fordel å bli kjent med 

skolefritidsordninga før skolen begynner, og de fleste opplever at de nå er «ferdige med barnehagen» 

Minimum av samarbeid mellom barnehage og skole i Iveland kommune. 

Det er egne rutiner for barn som får spesialpedagogisk hjelp i henhold til Opplæringsloven § 5.-7. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Merknader til tabellen: 

1) Hvordan bruker vi bokstavnavn/bokstavlyd? 

Hvilken bokstavtype lærer barna? 

Mål og planer i skole og barnehage. 

 

2) Viktig at lærer informerer om praktiske ting.  

Hvordan kan du hjelpe ditt barn til en god skolestart? 

 

3) Det er et ønske å ha flere besøk av barnehagen i skolen. 3 besøk før jul og 3 besøk etter jul hadde vært bra om en kan få det til praktisk. 

Tidspunkt  Innhold  Formål Ansvar Sted  

Under planlegging av 

neste skole/barnehageår 

Møte:1.klasselærer/ ansvarlig for 

førskolegruppa 

1)Samarbeid, rutiner, forventninger Rektor og styrer  

September/oktober Foreldremøte i barnehagen 2) Lærer informerer Rektor og styrer Skolen 

Oktober/november 1. klasse besøker de eldste i 

barnehagen 

Lek og samtale Ped.leder/kontaktlærer Barnehagen 

Januar-juni 3)Barnehagen besøker skolen 

minst 2 ganger i løpet av våren. 

Forventningsavklaring på forhånd  

4)Bli kjent med lokaler, regler og 

rutiner i skole og SFO 

Kontaktlærer i 1. klasse i 

samarbeid med ped.leder 

Skolen 

Februar/mars Skoleinnskrivning 

Barn og foreldre møter rektor 

5)Bli kjent med skolens leder, 

skolens forventninger og SFO. 

Rektor Skolen 

April/mai Førskoledag Bli kjent med skolens lokaler, regler, 

rutiner og innhold 

Rektor  Skolen 

Mai  Samarbeidsmøte barnehage og 

skole. Foreldre inviteres med, om 

det er praktisk gjennomførbart. 

Informasjon om det enkelte barn og 

hva barnehagen har arbeidet med. 

Fokus på barnets sterke sider og hva 

barnet kan 

1.klasselærer og ped.leder 

 

Foreldres 

samtykke/tilstedeværelse? 

Barnehagen 

Mai/juni Kontaktlærer besøker barnehagen, 

minst 2 ganger i løpet av 

vårhalvåret 

Barna blir kjent med sin kontaktlærer 1.klasselærer og ped.leder Barnehagen 
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I løpet av disse besøkene skal førskolebarna bli kjent med sin eventuelle fadder på skolen. 

 

4) Viktig at førskolebarna får se, og bli trygge i hele området rundt skolen. Rektors kontor/resepsjon må de også være kjent med. De foresatte 

informeres om førskoleopplegget, både før og etter møter med skolen. Dette kan skje på nettside og i ukeplan. 

 

5) Rektor bør ta med seg førskolebarnet inn i 1.klasserommet, hilse på kontaktlærer og se klasserommet. 

 

Husk: 

Kontaktlærer i 1.klasse følger med til bussen når 1.klasse skal hjem, minner om sikkerhetssele og ser til at de sitter greit. 

 

Fagmøte og kompetanseutveksling mellom barnehage og skole. 

Barnehage og skole legger opp til å ha et felles fagmøte i året.. Her vil personalet fra begge enhetene være sammen. 

Formål med møtet er å lære hverandres arbeidsområder bedre å kjenne. Mellom barnehage og 

skole er det både likhetstrekk og ulikheter, samtidig som det også er en sammenheng. 

Dette kan det være sentralt at personalet i barnehage og skole får anledning til å høre mer om, 

og samtale om. 

I Kvalifisert for framtida ser en barnehage og skole i sammenheng, vi har de samme satsingsområdene og den samme overordnete målsetting. 

Det vil styrke elevens faglige utbytte å ha et enda større fokus på helhetlig kunnskapsoppbygging fra barnehage til skole. Sammenhengen mellom 

fagområdene i barnehagens rammeplan og kunnskapsmål i fag er klar. 

Det vil styrke oppvekstmiljøet i Iveland om barnehage og skole får større kunnskap om, og kan lære av hverandres kultur og arbeidsmåte. 

Ansvarlig for organisering av fagmøtene: skolefaglig ansvarlig. 

 

Språk, begrepslæring og sosial kompetanse i barnehagen. 

Innhold i barnehagen er hjemlet i Rammeplan for barnehager, som er en forskrift til 

barnehageloven. 
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Barnehagen skal stimulere barns språk og begrepsutvikling, og sosiale kompetanse gjennom 

hele barnehagetiden. 

  

Språk 

Fagområdet språk, tekst og kommunikasjon. 

Viktig: Barnet skal bli lest for hver dag, enten i gruppe eller individuelt 

Barnehagen bruker noen engelske sanger, slik at barnet kjenner noen engelske ord.  

En forsøker å bruke sanger eller ord som minoritetsspråklige kjenner fra sitt morsmål. 

 

 

Mål: 

 Barnet er kjent med kategorisering i forhold til overbegrep 

 barnet kjenner igjen symbolene i navnet sitt 

 barnet kjenner igjen symboler i de andre barnas navn, spesielt første bokstav 

 barnet forstår minst 6 fargenavn 

 barnet blir kjent med sanger og historier tilpasset alder 

 barnet blir kjent med riming 

 barnet viser interesse for lekeskriving 

 barnet kan fortelle en lengre historie med en viss sammenheng, opplevelser m.m. 

 barnet husker og gjennomfører 3-4 beskjeder som blir gitt 

 barnet kjenner til at samme bokstav kan skrives forskjellig, f.eks. små og store bokstaver. 

 

 

 

Innhold: 

Personalet legger vekt på å gi barna varierte erfaringer med muntlig og skriftlig språk, 
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gjennom samtaler, høytlesning, fortellinger, begrepstrening, rim, regler og sang. 

Det legges vekt på bruk av lekegrupper med utvalgt materiell, Språkspill, 

sorteringsmateriell, mønster, bokstaver, språkkort. Dette materiellet ligger lett tilgjengelig i barnehagen slik at barna kan benytte det i frileken. 

Det legges opp til utvalgte tema på månedsplan med utgangspunkt i TRAS(Tidlig registrering av språk) og/eller ALLE MED. 

 

Personalet er oppmerksomme på barnets blyantgrep, og veileder barnet i bruk av blyant. 

 

 

Språkperm fra Skaiå barnehage og Leseplan for skolene i Iveland er dokumenter som belyser språkopplæringen. Lesetrappa kan illustrere 

hvordan språkopplæring i barnehage og skole henger sammen med leseopplæring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://innsyn.lindesnes.kommune.no/Publikum/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26ParamCount%3D2%26UB_ID%3D12557%26SakType%3DSaksFremlegg&psig=AFQjCNEsmeHS6NORUKT2rfXkD2sl_RXsgA&ust=1452767294979734
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Tall og telling. 

Fagområdet antall, rom og form. 

Mål: 

 barnet kan telle til 10/20 og kjenner igjen noen tallsymboler 

 barnet kjenner igjen og kan navnet på minst 3 former 

 barnet kan finne/vise mengde for noen tallsymboler 

 barnet kan legge mønster/pusle med minst 15/20 brikker 

 barnet får erfaringer med å telle, tallsymboler og mengde 

 barnet får erfaring med bruk av målband 

 barnet kan skille mellom størrelse stor, liten, kort, lang, størst, minst. 

 Barnet får grunnleggende erfaring med klokka 

 Barnet kan forstå oppbygging av et enkelt mønster og fortsette på det. 

 

Innhold: 

Personalet legger til rette for at barn skal få kjennskap til ulike tall og former og matematiske begreper slik at de selv velger å utforske og leke 

med dette. Det legges vekt på bruk av lekegrupper med utvalgt materiell som for eksempel Numicon, Logico, sorteringsmateriell, 

former, mønster og tall. Materiellet ligger lett tilgjengelig slik at barna kan benytte det i frileken.  

I samlingsstund er en av de faste aktivitetene dag, måned, år, antall og mengde. Dette temaet gjentas, både i skole og barnehage. 

For at barna skal ha det tilsiktede utbyttet av det, er det nødvendig å variere arbeidsmåten. Personalet i barnehage og skole vil dele tips og gode 

idèer med hverandre, gjerne som tema på fagmøter.  

 

 

Sosial kompetanse. 

I rammeplanen står det at barnehagen skal gi barn likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i fellesskap med jevnaldrende. 

Barnehagens oppdragelse har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle 

identitet. 

 

Sosial kompetansehandler om 

 å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner 

 å ta initiativ 
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 å opprettholde vennskap 

 å vise evne til å leve seg inn i andres situasjon 

 å vise medfølelse 

 å løse konflikter 

 å ta imot felles beskjeder 

 å vente på tur 

 å ta egne valg 

 

I dette arbeidet er personalet rollemodeller, og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. 

Barnehagen legger vekt på å bidra til at barna får gode mestringsopplevelser, at de utvikler selvstendighet og trygghet på seg selv i samspill med 

andre barn og voksne.  

 

Dette legges vekt på: 

 

 Å gi ros når barna viser evne til å bry seg om andre og viser omtanke 

 Å ha lekeregler. 

 Samkjørte voksne med felles regler og reaksjoner/tiltak. Barna er med og lager regler om hvordan de skal ha det i barnehagen. 

 Oppstart av barnehageåret med temaet: følelse 

Arbeid med selvstendighet vektlegges i garderoben med barna, ved av- og påkledning. 

Foreldre informeres om dette på foreldremøte om høsten. Det gjøres avtale med det enkelte barn. De velger hva de vil ha på seg, og må selv 

kjenne etter om de er våte, kalde eller varme. Gjennom bl.a. bruk av metoden lekegrupper, får barna erfaring med å ta egne valg, og å stå for de 

valgene de tar. De får erfaring med å arbeide i mindre grupper, uavhengig av faste lekevenner. Erfaring med å leke med andre barn enn de ellers 

velger, og ulike måter å organisere hverdagen på. Barnehagen varierer aktivitetene med å dele barn inn i aldersbestemte grupper, aldersblandede 

grupper, store og små grupper. 

 
Barnehager og skoler er introdusert for, og bruker opplegget Det er mitt valg i sitt arbeid med sosial kompetanse. Dette opplegget suppleres med andre 

opplegg som er aktuelle: 

Steg-for-steg  

Zippys_venner  

http://www.determittvalg.no/om-mitt-valg/
http://www.prososial.no/index.php/steg-for-steg-mainmenu-29
http://www.vfb.no/no/zippys_venner/
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Veiledningshefte om barns sosiale kompetanse  

Psykisk helse i skolen  

Øysteins blyant 

Link til livet, RVTS  

Informasjon til foreldre. 

For at barn og foreldre skal føle trygghet og få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for 

barnets oppvekst og utvikling, kreves det at foreldre får informasjon. 

 

Fra barnehage til foreldre 

Barnehagen gjennomfører foreldresamtale med foreldrene 1 gang per semester. 

I foreldresamtalen snakker personalet med foreldrene om alle aktivitetene barnehagen legger 

vekt på før skolestart. Barnehagen har et primærbarnskjema, utarbeidet med utgangspunkt i 

fagområdene i rammeplanen, som gjennomgås med foreldrene. I tillegg bruker barnehagen 

observasjonsskjemaet TRAS, Tidlig Registrering av Språk, Alle med og et forenklet primærbarnskjema. 

I foreldresamtalen gjøres det avtale med foreldre om innhold i informasjonen om barnet som 

skal til skolen. 

 

Fra skolen til foreldre 

På foreldremøte i barnehagen om høsten informerer rektor om skolestart. I tillegg blir det 

informert om dette ved skoleinnskrivingen. 

 

Informasjon til foreldre/foresatte til barn som ikke går i barnehagen 

Skolen informerer foreldre/foresatte til barn som ikke går i barnehagen ved 

skoleinnskrivingen, og på førskoledagen. I tillegg utarbeider skolen diverse 

http://laringsmiljosenteret.uis.no/om-senteret/nyhende/nytt-veiledningshefte-om-barns-sosiale-kompetanse-article91398-12952.html
http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/psykisk_helse_i_skolen/
http://stinesofiesstiftelse.no/index.php?artID=527
http://linktillivet.no/
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informasjonsskriv som sendes alle foreldre. 

 

Rutiner for overføring av informasjon om barn fra barnehage til skole 

”Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkeltbarn, skal foreldrene samtykke i 

dette. Foreldrene må få innsyn i og innflytelse på informasjonsutvekslingen. Samarbeidet må 

både fokusere på hva barnet kan og mestrer og hva de kan trenge særskilt støtte til.” 

Rammeplanen kap.5.1. Grunnskolen ( side 53). 

Formål med informasjonen om fra barnehage til skole er: 

 at skolen vet hva barnehagen har arbeidet med slik at de faglig kan bygge videre på 

det barnet kan 

 at barnehagens personale kan noe om hva som vektlegges de første årene i skolen. 

Rutiner for overføring av informasjon om barn fra barnehage til skole. 

 I foreldresamtalen i barnehagen gjøres det avtale med foreldre om innhold i 

informasjonen om barnet som barnehagen gir til skolen. Innhold tar utgangspunkt i 

primærbarnskjema 

 Barnet forteller om seg selv. Eventuelt skjema: Hei dette er meg ! 

Skjemaet fylles ut sammen med barnet og pedagogisk leder. 

Skjemaet brukes som utgangspunkt for samtale med barnet, ped.leder- barn, 

kontaktlærer- barn og ped.leder- foreldre og kontaktlærer. 

 

Melding fra barnehage til skole om barn med nedsatt funksjonsevne. 

Jamfør spesialpedagogisk plan 

 overføringsmøte 

 barnehagen tar kontakt med skolen dersom barnet skal gå på skole i en annen 

kommune enn Iveland. 

 Nært samarbeid mellom barnehage og skole er særlig viktig for barn som har behov 

for særskilt tilrettelagt omsorgs- og læringsmiljø. Dersom det er behov for omfattende 

tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. 
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Kompetanseutveksling mellom barnehage og skole om barn med nedsatt  funksjonsevne 

Skolen deltar på samarbeidsmøte med faginstans ( HABU/ PPT), foreldre og barnehage siste 

året/våren før barnet begynner i skolen. Dette skal være en del av skolenes og barnehagenes rutiner. 

Kvalitetssikring og evaluering. 

Planen evalueres årlig, i forbindelse med fagmøte. 

En går gjennom momentene i planen, dele erfaringer og evaluerer med tanke på forbedringer. 

Revidert handlingsplan vil være klar til oppstart av nytt barnehageår/skoleår. 

 

 

Vedlegg: 

1.  Barn- skjema: Hei, dette er meg! 

2. Språkperm 

3. Leseplan for skolene i Iveland kommune. 

 

 

 

 

 


