Fra barnehagen til skolen
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Det å begynne
på skolen er
en av de store
milepælene
i livet
Det er spesielt å være eldst og dermed
«skolestarter» i barnehagen. Det siste året
i barnehagen før skolestart, er fylt med
forvent
ninger for både barn, foreldre og
ansatte.
Barnehagene har barn som skal til flere
skoler, og skolene mottar barn fra ulike
barnehager. Barnehagene og skolene i
Skien samarbeider for å legge til rette
for en god overgang til skolen, i tråd med
prinsipper slått fast i «Rammeplan for
barnehagen» og «Læreplanverket for
Kunnskapsløftet -06».
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Denne brosjyren er laget for å informere om hva som skjer i overgangen
mellom barnehage og skole. Den vil også gi noen enkle og nyttige tips til
foreldre av skolestartere.
Foreldre kjenner barna best, og det er derfor viktig med et tett og godt
samarbeid mellom hjem, barnehage og skole i overgangen. Ta kontakt
med barnehagen eller skolen hvis det er noe dere lurer på eller er
bekymret for.

Rammeplan for barnehager
«Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns
overgang til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal
skje i nært samarbeid med barnas hjem. Planer for barns overgang fra
barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan»

Læreplanverket for
Kunnskapsløftet -06
«Godt og systematisk samarbeid mellom barne
hage og barne
trinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående
opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i
opplæringsløpet.»
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Hva

Dato

Foreldremøte i barnehagen

Innen 30.09.

Foreldre skriver inn barnet på skolen via
kommunens hjemmesider
www.skien.kommune.no

Innen 01.11.

Foreldremøte på skolen

I løpet av
uke 16/17

Skole besøker barnehage

I løpet av
uke 18/19

Skolestarterne besøker skolen, siste
besøk er sammen med foreldre og
barna får utdelt skolesekker

I løpet av
uke 20–23

Dere vil få nærmere informasjon om hvordan dette
organiseres i deres skolekrets på foreldremøtet i uke 16/17.
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Hva bør øves på
før skolestart?
• Trene på å ta i mot og å huske beskjeder
• Trene på å ta ansvar
for seg selv og sine saker.
• Trene på å ta hensyn
og vise omsorg
• Vente «på tur»
• Selvstendighet
• «Tap og vinn med samme sinn»
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For skolestarterne
er det lurt å
starte på SFO i
begynnelsen av
august

Skolefritidsordningen (SFO)
Alle skoler har en skolefritidsordning for elevene på 1. til 4. trinn. Elevene
gis tilbud før og etter skoletid, og i skolenes ferier.
Elevene kan søkes inn på plass fra 2 til 5 dager i uken.
SFO inneholder fritidsaktiviteter og lek inne og ute og har tilbud om
frokost og lunsj hver dag.
Søknadsskjema ligger på Skien kommunes hjemmesider med søknads
frist 1. mars.
SFO-tilbudet er foreldrebetalt etter faste satser.
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Barnehage og skole
– noen viktige forskjeller
I barnehagen møter foreldrene personalet hver dag. Skolene har en
elektronisk kommunikasjonsløsning for kontakt med foreldre for enkle
beskjeder. Gjennom denne løsningen kan dere avtale samtale med
skolen utover utviklingssamtaler og foreldremøter.
Barnehagene er fleksible på oppstartstidspunkt på dagen, mens skolene
starter dagen til fast tidspunkt. Det er viktig at barna er ute i god tid og
klare til å starte skoledagen når den begynner.
I barnehagen står man fritt til å velge fridager og ferietid. I skolen er det
viktig å være tilstede alle de 190 dagene som skoleåret består av. I tillegg
til jul-, påske- og sommerferie er det høstferie i uke 41 og vinterferie i
uke 8. SFO er åpen i skolens ferier, men stengt i hele juli. Se fullstendig
oversikt på www.skien.kommune.no/skolerute
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Hva må foreldre passe på?

Riktig adresse
- det er barnets
folkeregistrerte
bostedsadresse
som avgjør hvilken
skole barnet skal
begynne på.

Planlagte flyttinger
– dersom familien
planlegger å flytte før
skolestart er det viktig
å melde dette.

11

Se mer informasjon på:

skien.kommune.no/skolestart

Design: Reklamehuset Wera 94914

Oppvekst
Kongensgate 31, 3717 Skien
Telefon: 35 58 10 00
skien.kommune.no
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