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6.1 Årshjul/plan for overgang barnehage – småtrinn 
 
Dette er et årshjul for overgangen barnehage-skole som skal være et minimum for det 
samarbeidet. 
Måned Aktivitet Ansvarlig  Tidsfrist Merknader 
September Rektor innkaller styrerne og 

kontaktlærere til 
samarbeids/koordineringsmøte 
for å av klare kontaktklasser/ 
besøksklasser. 

Rektor Innen 
utgangen av 
oktober 

Planlegge 
kontakten 
mellom barne-
hagen og 
skolen for 
kommende år. 

Oktober Tips: 
1. klassene inviteres til den 
barnehagen de gikk i forrige år. 
Den som eventuelt ikke gikk i 
barnehage blir med i en bhg. 
”etter skjønn”. Samarbeid. Kopi 
til skolen 

Styrer Innen 
utgangen av 
november 

Foreldrene får 
ansvar for å 
hente/sørge for 
at barnet 
kommer seg til 
barnehagen – 
og hjem. 

November Barnehagene besøker 1. og 2. 
klasse 

Kontaktlærer Innen 
utgangen av 
november 

Besøk på 
klasserommet 
og SFO eller 
felles aktivitet 
på skolens 
område 

Januar Innmelding av elever Foreldrene Innen 
utgangen av 
februar 

Barnehagen 
kan dele ut 
skjema og gjøre 
foreldrene 
oppmerksom på 
søknadsfristen  

Februar Besøk/aktivitetsdag Kontaktlærer Innen 
utgangen av 
mars 

Besøk på 
klasse-rommet 
og SFO eller 
felles aktivitet 
på skolens 
område 

Mars Kartlegging av førskolebarn Pedagogisk 
ledere 

Innen 
utgangen av 
april 

Alle førskole-
barn enkel kart-
legging før dem 
begynner i 
skolen 

Mars Foreldresamtale  Pedagogisk 
ledere 

Innen 
utgangen av 
april 

Bli ening om 
hvilken 
informasjon 
som skal 
overbringes 
skolen 

April Foreldremøte/kontaktmøte Rektor Innen 
utgangen av 

Skole og SFO 
informasjon til 



mai foreldrene. 
Dagtid el. 
Kveldstid. 

April Møte mellom barnehage-skole Rektor/styrer 
 

Innen 
utgangen av 
mai 

Overføre 
informasjon om 
enkeltbarn og 
gruppedeling 

Mai Førskoledag/er Rektor 
 

Innen 
utgangen av 
juni 

Alle skolene 
skal ha 
minimum en 
førskoledag. 

 
6.1.1 Tips til aktiviteter  
 

• Barnehagen og skolene kan delta på hverandres aktivitetsdager eks. fjæra, skogen, 
skiturer, mørketidsfest, solfest, karneval, og lignende 

• Konserter og forestillinger eks. Luciakonsert, sommerkonsert m.m. 
• Fadderordning eks. en klasse på skolen er faddere for kommende 1. klassinger. 
• Foreldredag der foreldre og barn er på besøk hos 1. klassen. 
• Etablere en førskolegruppe som kan møtet i skolens bygg. 1 gang i uken eller sjeldnere 

fra oktober og ut våren. 
• Felles dag på våren der barna kan møte fadderene. 
• Skolen kan gi en del faglige tilbud for eksempel besøk på naurfaglabben, i gymsalen, 

på formingen. 
• Portofolio som følger barnet gjennom hele løpet. 
• Barnehagedagen går til skolen synger/opptrer. 
• Samarbeid om lesestimulerende tiltak 

 
 
6.1.2 Hva skal barna ha med seg i ”Ryggsekken” (erfaringer fra barnehagen)? 
 
”Ryggsekken”( skal ha øvd/prøvd seg på) 

• På/av kledning 
• Toalett/hygiene – tørke/vaske seg selv 
• Kollektive beskjeder 
• Farger 
• Begrepsopplæring, begrepsplan, språkkista 
• Sosialt fellesskap eks. ”Steg for steg”, ”Du og jeg og vi to!” 
• Blyantgrep 
• Fonologisk bevissthet(kunne lytte til lyder osv.) 

 
6.1.3 Barnehagens samarbeid med ungdomsskole, videregående skole og arbeidsliv 
 

• Utplassering av ungdomsskoleelever i barnehager 
• Lærlingeplasser, hospitering, OD-dager, spesielle linjers bruk av barnhagen: 

idrettslinje, barn- og ungdomsarbeider 
linje, kokkelinje osv. 
 

 



6.1.4 FORSLAG AKTUELLE SKJEMAER 
 
Skjema for overføring av skriftlig dokumentasjon ved overgangen barnehage til    
grunnskolen. 
 
 
 
 

Midt-Troms region 
Barnehage 

 
 
 

Overføring av skriftlig dokumentasjon ved 
overgangen fra barnehage til grunnskole 

 
 
Det gis med dette tillatelse til at følgende skriftlig dokumentasjon  vedrørende 
 
 
___________________________________  ___________________ 
navn       født 
 
blir overført fra ________________barnehage til elevmappa på __________________ skole: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
____________________ _________________  _________________________ 
Sted    Dato    Foreldre/foresatte 
 
 
Kopi foreldre/foresatte 

 
 
 



Informasjon om barnet 
            

Midt-Troms region 
Barnehage 

 
   
           Fortrolig
        Off.loven og forv. loven §5a - §13 
 
 
                Navn:______________________________   Født:_______________ 
                Barnehage:__________________________   
                Ansvarlig pedagog:___________________   Dato:_______________ 
 
 
Enkel vurdering av barnet 
Område Ansvarlig pedagog og foreldres vurdering 

av barnet 
  
A   Felles aktiviteter som: 
     * Mat 
     * Påkledning 
     * Samligsstund 
     * Annet 

 

B   Motorikk 
     a) finmotorikk 
     b) grovmotorikk 

 

C   Atferd/Sosialt samspill 
 

 

D   Konsentrasjon/ utholdenhet 
 

 

E   Språk / artikulasjon 
 

 

F   Interesser og sterke sider 
 

 

G  Annet  
 
Kommentarer/ utfyllende opplysninger 
 
 
 
 
 
 
 
__________ _____________________________  ______________________________ 
Dato   Ansvarlig pedagog   Foreldre/foresatte 
 
Kopi foreldre/foresatte 



Innmeldingsskjema for oppmelding til grunnskolen 
INNMELDING AV ELEVER TIL GRUNNSKOLEN 

 
1. Opplysninger om barnet  
 
Barnets navn:  

  

 
Barnets person-nr (11 siffer): 

 

Barnets 
bostedsadresse: 
 

  

 
2. Opplysninger om foreldre/foresatte 
 Forelder/foresatt 1 Forelder/foresatt 2 
 
 
Navn:  

  

 
Person-nr (11 
siffer) 

  

 
 
Adresse: 

  

 
Telefonnr, 
dag og kveld:  

  

 
 
E-post-adresse: 

  

 
Dersom foresatte ikke bor sammen, sett kryss ved den som har daglig omsorg for barnet.  
3. Andre opplysninger 
Opplysninger om barnets helse som skolen bør kjenne til: 
 
 
 
Er det ønskelig med konferanse før skolestart?  Ja    □   Nei    □ 
 
Evt andre opplysninger, spesielle ønsker:  
 
 
 
 
4. Underskrifter 
 
Dato:________________________ Underskrift foreldre/foresatte________________________________ 
 
Underskrevet skjema sendes ____________ kommune, 93__  _____________, innen  
1. februar 20__. 
 


