Vi vil i samarbeid med skolene i nærmiljøet gjøre overgangen fra barnehage til skole
enklest mulig. Dette vil skje i samarbeid med barnets hjem. Det vil bl.a. være besøks
dag på skolen en gang på våren.
Hver høst vil det være et informasjonsmøte for foresatte til førskolebarn hvor vi
informerer om hvilke skoleforberedende aktiviteter vi gjør og hvordan vi forbereder
barna til å begynne på skolen.
På våren vil barnehagen i samarbeid med foreldrene fylle ut et overgangsskjema som
sendes til skolen barnet skal begynne på.
1. Praktisk informasjon
Hver høst inviterer vi alle foresatte til et informasjonsmøte hvor vi forteller om hvordan
og hva vi gjør for å forberede barna til skolestart.
Hver vår deltar de pedagogiske lederne på samarbeidsmøte på hver enkelt skole. Hvor vi
diskuterer forventninger og hvordan gjøre skolestarten best mulig for alle barn.
Barnehagen har foreldresamtale i mai/juni hvor man fyller ut overføringsskjema sammen
Alle skolestartene er med på besøksdager på skolen de skal begynne i løpet av våren.
2. Hvordan forbereder vi til skolestart?
Vi trener på:
• Skoleforberedende aktiviteter som for eksempel førmatematiske begreper
(over, under, bak, foran, større, mindre)
• Bli kjent med form, farge, bokstaver og mengder.
• Blyant og papir-oppgaver/finmotorisk trening (skrive navnet sitt, klippe
osv)
• Lytte og få med seg essensen i historier og eventyr ved høytlesning.
• Selvstendighetstrening og konsentrasjon.
• Tørre å ta ordet i gruppen/selvtillitt.
• Vente på tur og rekke opp hånden.
• Holde orden på seg selv og sakene sine.
• Ta imot felles beskjeder.
• Lytte og få med seg essensen i en historie eller eventyr ved høytlesning.
• Kunne undre seg sammen over opplevelser både i barnehagen og på ulike
turer.
• Ekstra fokus på sosiale ferdigheter, lek og vennskap.
SOLSIKKENE
To dager i uken ca. kl. 10-14 samles 5- åringene til et eget opplegg med
skoleforberedende aktiviteter samt selvstendighetstrening.
De vil ha turer til museer og utflukter i skogen hvor de får utfordringer tilpasset
sin aldersgruppe.
Noen dager kommer de til å være her i barnehagen og bli kjent med form og
farge, mengder tall og bokstaver og andre skoleforberedende aktiviteter ( Se egen
plan)

