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Den gode overgang  
 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdsaftale 
Vester Hassing Skole, Dussen ”Smutten” og Børnehaverne, Kastanjen, Græshoppen og Naturbørnehaven  

 

 
 

Skoleåret 2021/2122 
                                                                                                                                      



 

 

 

Denne samarbejdsaftale omfatter alle kommende skolebørn i Vester Hassing skoles skoledistrikt. Aftalen er baseret på ”Den gode overgang 
fra børnehave til skole” i Aalborg Kommune med 3 principper og 4 værdier: 
Samarbejdsaftalen bygger på værdier, principper og mål 
 
Principper og mål 
 
Barnets deltagelse 
• Børnene skal have kendskab til - og inddrages i deres skolestart 
• Børnene skal høres i beslutninger om egen overgang med 
udgangspunkt 
i deres egne forestillinger, forventninger og håb til 
skolen 
• Børnene skal opleve, at de voksne tager ansvaret for og støtter 
deres reelle deltagelse i fællesskaberne både før de begynder i 
skole, i forbindelse med deres overgang og i skolen. 
 
Forældre som central medspiller 
• At forældrene inddrages i arbejdet med at skabe grobund for 
Børnefællesskaber i overgangen til skole. 
• At forældre medvirker til at skabe sammenhæng i overgangen fra 
børnehave til skole 
• At forældrene er aktive og ligeværdige medspillere i deres barns 
læring og fællesskab 
 
Det professionelle samarbejde 
• At de professionelle har så godt kendskab til hinandens pædagogiske 
grundlag, at de reelt kan bygge bro for barnet 
• At møde børnene der hvor de er, og sammensætte et pædagogisk 
tilbud på en måde så børnene kan trives og udfolde sig bedst muligt 
• At der aftales rammer for overlevering omkring det enkelte barn, 
hvor forældrene deltager i vides muligt omfang 
• At organisere samarbejdet så forældrene reelt har mulighed for 
at deltage 

 
 
Værdier 
 
Helhed og sammenhæng 
Det er forældrene, der følger barnet gennem 
Hele dets liv. Forældrene har hovedansvaret 
for at skabe tryghed, helhed og sammenhæng 
Gennem barnets opvækst. 
 
Fællesskaber 
Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber, 
derfor er det en professionel opgave, 
at sikre det enkelte barns aktive deltagelse i 
de fællesskaber, de er en del af. 
 
Professionalisme 
Det er de professionelles ansvar at inddrage 
forældrene og skabe rammer, der sikrer, at 
overgangen fra børnehave til skole kan foregå 
I en tryg atmosfære. 
 
Dialog 
Det er vigtigt, at der foregår en ligeværdig 
Dialog mellem de forskellige interessenter. 
Med afsæt i disse værdier og prin 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Skolen, Dus ”Smutten” og børnehaverne har i samarbejde udarbejdet aktiviteter, som er med til at lette overgangen for forældre og deres barn. 

Her kan I få overblik over de konkrete tiltag i vores lokale samarbejdsaftale. Aftalen revideres en gang årligt. 
                                                                                                                                          

 

 

Dato: Principper og mål Aktiviter: 

 

I skal være opmærksomme på 

følgende: 

 
Onsdag dag den 27/1 

kl. 16.30-18.00 

 

Afholdes på skolen 

 

    AFLYST 

 

- Forældrene som central 

medspiller 

Informationsmøde for kommende børnehaveklasseforældre 

Indhold: Gennemgang af samarbejdsaftalen og information om forventninger, 

skoleparathed, dagligdagen i bh. klassen og Dus ”Smutten”. 

Sted: skolen 

 

 

Skolen sender indbydelse ud 

via børnehaven 

 

 

I løbet af foråret -Barnets deltagelse På tværs aktiviteter i børnehaverne 

Børnehaverne i Vester Hassing laver i løbet af foråret aktiviteter, hvor de 

kommende skolebørn lærer hinanden at kende på tværs af institutionerne. Hver 

børnehave laver min. en aktivitet, hvor de andre inviteres. 

 

Planlæg i god tid, så at det kan 

koordineres. 

April  

Mandag den 26/4 

Tirsdag den 27/4 

Torsdag den 29/4 

 
(Hvert besøg varer ca.1 

time) 

-Barnets deltagelse 

- Det professionelle 

samarbejde 

 

Bh. Klasselederne kommer på besøg i børnehaverne, for at lære børnene at 

kende. Børnehaverne planlægger indhold (f.esk. samling, fælles lege, opgaver 

m.m.)                 

 
                                                

  

BH. Klasselederne kontakter 

børnehaverne for aftale om 

tidspunkt.  

    
 

    

       

MAJ 

 

Torsdag den 6/5 

Kl. 16.30 –18.00 

 

- Barnets deltagelse 

- Forældrene som central 

medspiller 

 

 

 

Åbent hus i børnehaveklassen og Smutten for børn og forældre. 

Kom og hils på de voksne og se lokalerne   

 

 

 

Skolen sender indbydelse ud via 

børnehaven 



 

 

MAJ  

 

Mandag den 17/5 

 kl. 12.30-17 

Naturbørnehaven (24) 

 

Tirsdag den 18/5 

kl. 8-10   

Naturbørnehaven  

 

Onsdag den 26/5 

kl. 12.30 -17 

Græshoppen (11) 

 

Torsdag den 27/5 

Kl. 12-17 

Kastanjen (17) 

 

- 

 

 

 Forældrene som central 

medspiller 

- Det professionelle 

samarbejde 

 

 

 

Overleveringsmøder med deltagelse af forældre  

Overgangsbeskrivelse udarbejdes i samarbejde med  forældre og  børnehaver  

inden mødet  

 

 

Deltagere ved møderne: 

Forældre  

Børnehavepædagoger, 

bh.kl. ledere,  

skolepædagoger  

skolens kompetencecenter  

ledelsesrepræsentant  

evt. PPR (talepædagog, psykolog) 

 

Maj 

 

Mandag den 1/6  

Kl. 14-16 

 

Afholdes på skolen 

 

 

-  

 

Det professionelle 

samarbejde 

 

 

Møde om sammensætning af opstartsgrupper  

Børnehaverne sammensætter inden mødet børnene i 2-4 mands grupper, under 

hensyntagen til børnenes venskaber, intellektuelle, sociale, familiemæssige, 

sproglige og motoriske forudsætninger. Bh.kl.lederne deltager i mødet. Evt. 

deltagelse af ledelsesrepræsentant fra skolen. 

 

 

 

Deltagere ved mødet: 

Børnehavepædagoger og 

bh.kl.ledere. 

 

 

 

Maj  

Torsdag den 3/6  

 

Fredag den 4/6  

 

 

Forældrene som centrale 

medspiller 

 

 

Børnehaverne orienterer forældre om gruppeinddelingen  

 

 

Skolen sender gruppeinddelingen ud på mail  

 

Juni 

 

Mandag den 7/6  
kl. 12.15-13.45 

 

Fredag den 11/6 
kl. 8.30-11.20 

 

- 

Barnets deltagelse 

- Det professionelle 

samarbejde 

 

Alle kommende bh. kl. børn kommer 2 gange på besøg i den gruppe, de skal 

begynde i. 

 

De er sammen med klassens bh. kl. leder og skolepædagog. 

 

De nuværende bh. kl. børn går på besøg i deres ”gamle børnehave ” tirsdag den 

11/6 

 

 

Børnehaven orienterer om besøgene 

 

 

 

 

 



 

 

 

Juni 

 

Mandag den 14/6 

Naturbørnehaven  

 

Tirsdag den 15/6 

Kastanjen  

 

Torsdag den 17/6 

Græshoppen  

 

 

 

- Barnets deltagelse 

- Det professionelle 

samarbejde 

 

 

Alle kommende bh. kl. børn kommer på besøg i  

Dus ”Smutten” 2 gange, hvor af den ene gang er sammen med alle 

børnehaverne         

 

 

Alle besøg er fra kl. 10 – ca. 12.30 

 

 

 

 

   

 

 

Børnehaven orienterer om besøgene 

Juni 

Mandag den 21/6 

kl.16.30 - 18.00 

- Barnets deltagelse 

- Forældrene som central 

medspiller 

 

Velkomstmøde for kommende børnehaveklassebørn og forældre. Her hører I om 

skolen og Smutten, og bliver præsenteret for øvrige nøglepersoner omkring 0. 

årgang.  

Børnene er sammen med deres bh. kl. leder og skolepædagog på årgangen i mens 

der er orientering til forældrene. 

Efterfølgende rundvisning på skolen for interesserede   

 

Skolen sender indbydelse ud via 

børnehaven. 

August 

Torsdag den 12/8 

kl. 10.30 -12.00 

 

- Barnets deltagelse 

- Forældrene som central 

medspiller 

 

Første skoledag 

Børnehaveklassebørnene møder i Klynge B sammen med forældre. 

(OBS. Bh. Klasserne møder en dag senere end skolens øvrige klasser) 

DUS er åben før og efter skole.  

 

Se skolens hjemmeside 

www.vesterhassingskole.dk 

Uge 41 

Opfølgningsmøde 

 

- Det professionelle 

samarbejde 

Teamet afholder arbejdsmøde vedr. aftaler, metoder og handlinger i forbindelse 

med overleveringen. Evt. tilbagemeldinger til forældre   

 

 

November  

Mandag den 1/11 

Kl. 14-16.30 

 

- Det professionelle 

samarbejde 

Tilbagemelding. Børnehaverne hører om de enkelte børns skolestart Skolen indkalder 
Mødet foregår på skolen 

Ved behov - Barnets deltagelse 

- Det professionelle 

samarbejde 

- Forældrene som central 

medspiller 

 

Håndholdt overgang  

Skole og børnehaver kan, som en mulighed, sende personale med i skole eller 

børnehave i en kort periode for at lette overgangen. 

 

Forældre, Skole og børnehaver 

aftaler indhold og formål. 

http://www.vesterhassingskole.dk/


 

 

 

 

 

 

Den gode overgang sikre vi bl.a. ved at bruge et fælles materiale til børnene. 

”Legeøen” er et målrettet førskolemateriale, som styrker overgangen til skolen, hvor ”Hop om bord” bruges. Der er 

særligt fokus på rim og remser, lege som styrker fælles opmærksomhed og små skriveopgaver. Der er 
sange, som markerer start og slut af aktivitet. Sangene bruges både i børnehave og skole.  Der er bla. en 
robot i begge materialer, som børnene vil kunne genkende fra børnehave til skole. Børnene kommer til at 
lave en robot i børnehaven til hver klasse, som følger dem i skole. I skolen bliver børnene introduceret til 
”Hop om bord”, i forbindelse med præsentation af alfabetet, hvor de skal lav et skib til 28 dyr, som har 
hver deres lyd.  

 

 

 

”Fri for mobberi” bruges både i børnehave og i skole og er en måde vi lærer børnene at være sammen på, hvor de er en del af et fællesskab. I 

børnehaven får børnene en lille ”Venskabsbamse”, som både kan trøste og bruges til at anvise ønsket adfærd. Den 
store bamseven kender børnene fra børnehaven og møder den i skolen igen. Fx hedder det ”den du rør, mobber du 
ikke” derfor bruges der bl. a. massage, som er understøttet af kendte børnesange ”Mariehønen evigglad” og ”Lille 
Peter edderkop”. Både i børnehave og skole læses ”Robertas bamse” og der er sange, som børnene vil genkende i 
skolen ”Jeg siger stop” og ”Boldleg”. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
Opgaver i forbindelse med overgange fra børnehave til skole/DUS  

Personale børnehave  
  

Personale 
skole/DUS  

Forældre Ledelse 

“Fri for mobberi”  
Bamsen i konceptet følger med i skole  
(Robertas bamse) 

“Fri for mobberi”  
Forløb 2 gange årligt  
(skolepædagog opgave) 

Besøge “gammel” børnehave 
sammen med mor og far  

Sørge for rammer, der muliggør at 
samarbejdsaftalens aktiviteter og tiltag kan 
finde sted  

“Legeøen”  
2 stk robotter laves i børnehaven og 
stilles op i skolen ved start  

“Hop om bord” Lege på “gammel” 
børnehavens legeplads  

Indlægge “stop op” møder, hvor videndeling 
muliggøres   

 Få fælles regler: 

Klap ved opmærksomhed/ro  

Madro 5-7 min .  

Få fælles regler: 

Klap ved opmærksomhed/ro  

Madro 5-7 min . 

Cykle forbi “gammel” børnehave  Være opdateret på politiske og 
forvaltningsmæssige udviklinger  

  DUS besøger de 3 børnehaver i løbet af 
efteråret.  

Lege på skolens /DUSSENS 
område inden skolestart  

  

Barnets bog med i skole +billeder af 
betydningsfulde voksne fra børnehaven  

Skolen inddrager bogen i daglig praksis  Deltage i alle møder og 
aktiviteter jvf. samarbejdsaftalen  

  

Overleveringsark fra 
opsporingsmodellen anvendes  

Trivselsperson og ledelsen kan deltage i 
forældremøde i børnehaven  

    

Besøger skolen til Lucia (dec.) 
-Morgensang (januar og februar måned)  
  
Impulsive besøg altid en mulighed  
  

Vi arbejder med emnet “sommerfugle” 
på de besøg kommende 0.klasse har i 
maj/juni. 
Emnet arbejder vi videre med i opstarten 
af 0.klasse. 

    

 

 

 

 


