2020

OVERGANG
BARNEHAGE - SKOLE

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE

SISTE ÅR I BARNEHAGEN:
Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang til første klasse og
skolefritidsordningen. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. De fleste barn som går i
Weidemannsveien Barnehage begynner på Bispehaugen skole.
Barnehagelovens § 2 a. Plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole
Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehage til skole og
skolefritidsordning, jf. opplæringsloven § 13-5 og friskolelova § 5-5. Samarbeidet skal bidra til at
barna får en trygg og god overgang.
Weidemannsveien Barnehage har skolekretsen som et av sine opptakskriterier og er profilert for å
være en nærmiljøbarnehage. Dette nyter barn og foreldre godt av da de gjennom barnehagetiden
blir kjent med andre barn og foreldre som har fått / får tilhold på Bispehaugen. Vi som barnehage har
en avtale med Bispehaugen skole om at vi der vi ser behov for det viderebringer opplysninger om
enkeltbarn. Merk: Dette kan kun gjøres ved samtykke fra foreldre/foresatte.
I tillegg vil legge vekt på samtalen om skolen. Hvordan tror en det blir? Er en spent? I så fall for hva?
Gleder en seg eller gruer en seg?
Utover dette fokuserer vi i det daglige på å: - lære å knyte sko - lære å ta igjen glidelås - lære å trekke
regnbukse/utebukse over støvlene - lære å tørke seg etter toalettbesøk.
Disse praktiske oppgavene er med på å gjøre barnet selvstendig og selvhjulpen i den nye hverdagen
der voksne ikke er like tilgjengelige som i en barnehage. Disse praktiske oppgavene er det viktige at
dere som foreldre samarbeider med oss om.

Mål: Forberede barn på skolestart. Skape glede og samhold i førskolegruppen.
September
Samtaler om
forventinger til
førskoleklubb.
Spille” Se hva jeg kan”.
Et spill som går på
kunnskap om blant
annet former, mengde,
forskjeller, likheter,
preposisjoner. Dette er
et terningspill og vi får
øve på å vente på tur
og lytte til den andre
sitt svar.

Oktober
Vi leser” Geitekillingen
som kunne telle til ti”
og samtaler om denne.
Et av grenseobjektene
som er aktuelle i
rutinene for overgang
barnehage skole.
Se vedlegg/link.
Vi lærer oss sangen
” Stopp! ikke mobb!”
Dette er også et av
grenseobjektene som
er aktuelle for rutiner
for overgang
barnehage skole.
Se vedlegg/link.

November
Samtale med barn om
forventinger til skole
og SFO.
Foreldresamtale med
foreldre om
forventinger til skole
og SFO.
Vi blir kjent med
spillet” Villkatten”.
Et av grenseobjektene
som er aktuelle for
rutiner for overgang
barnehage skole.
Se vedlegg/link.

Desember
Vi leser en
fortsettelsesbok og
samtaler om den fra
gang til gang.
Hensikten er å øve
opp:
- konsentrasjon
-hukommelse
-stå foran andre
-gjenfortelle
-ta hensyn, turtaking

Januar
Besøke skolens
utemiljø.
Spille spill
-se hva jeg kan
-kims lek
-memory
Øve på sangen” Stopp!
ikke mobb!”

Februar
Øve på sangen” Stopp!
ikke mobb!”
Lære oss leken” rødt
lys”.
Et av grenseobjektene
som er aktuelle for
rutiner for overgang
barnehage skole.
Se vedlegg/link.

Mai
Leke med bokstaver og
lyder. Rim og regler.
Besøke skolen og bli
litt kjent.
Leke skole.
Besøke brannstasjon
Skolebesøk

Juni
Lese boka «Hvordan
begynner man på
skolen» av Anna Fiske.
Førskoletur
Overnatting

Mars
Barna lager sin” her er
jeg!”, som de får ta
med hjem og vise sine
foreldre.
Spille spill
Øve på
skriving/blyantgrep
Leke skole
Ta fram” Geitekillingen
som kunne telle til ti”,
hva husker vi?
Skolebesøk

April
Bli kjent med” Tenke
boka” av Birte Svatun.
Denne boka handler
om ting barn undrer
seg over og gjerne vil
snakke om.

Verd å sjekke ut” Fra barnehage til skole og SFO” på Trondheim kommunes hjemmeside.
https://www.trondheim.kommune.no/tema/skole/Opplaring/overganger/#heading-h2-2
Språkveileder for barnehagen, mye mer enn bare ord om siste året på barnehagen.
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/01-barnehager/fellesbarnehager/m1173-nett.pdf

Utdrag fra språkveilederen følger heretter:

