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En rød tråd fra 0-16 år
Både «Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver» og «Kunnskapsløftet» (LK06) med sine forskrifter
vektlegger skole – og barnehageeiers ansvar for å tilrettelegge for sammenheng i læringsløpet for barna mellom
barnehagen og sfo/skolen. Det skal gå en rød tråd gjennom barnas læringsløp.
Kristiansand kommune har laget rutiner for overgangen mellom barnehage og sfo/skole. Tilsvarende arbeid fra
Vennesla er brukt som inspirasjonsmateriale. I stor grad er hovedlinjene deres benyttet, men med tilpasninger
til lokale forhold i Kristiansand. Rutinene er inkludert i et årshjul med beskrevne oppgaver, ansvarsplassering
og tidsangivelse. Oppdraget ble i sin tid gitt av direktørene for barnehage og sfo/skole. Gro Holte fra
barnehageetaten og Nina Skjeseth fra skoleetaten har ledet framdriften. Disse har deltatt i en egen
arbeidsgruppe sammen med:
• Elin Federici, Pedagogisk senter
• Helle Schøitz, fagutvikler på Karuss-Skårungen barnehageenhet
• Kirsti Tellefsen, enhetsleder på Kløvergården barnehage
• Lene Koekebakker, daglig leder på Strai barnehage (privat)
Arbeidsgruppen har møttes for å konkretisere innholdet gjennom året 2010. Et etablert klyngesamarbeid i ytre
Vågsbygd, på dette temaet, er benyttet som referansegruppe underveis.
Deltakere her har vært:
• Voie skole
• Sjøstrand skole
• Torkelsmyra skole
• Ravneheia barnehage
• Andungen barnehage
Rutinene vil omfatte både private og offentlige barnehager og samtlige grunnskoler i Kristiansand med 1.trinn.
Det tredde i kraft for utprøving våren 2011. Ordningen følges og vil være gjenstand for justeringer framover.
Årshjulet for overgang barnehage – sfo/ skole sendes alle barnehager og sfo/ skoler som en brosjyre. Den
legges digitalt på kommunens hjemmeside og barnehagenes hjemmesider. Materialet brukes for alle barn som
generelle rutiner. I tillegg finnes rutiner beregnet til bruk for barn som trenger særskilt oppfølging. Her er PPT
behjelpelig med ytterligere informasjon – se kommunens hjemmeside www. kristiansandkommune.no.
Fra høsten 2014 ble arbeidsgruppen RødTråd videreført med etablerte og nye oppgaver. Arbeidsgruppen
er Nina Skjeseth, Elin Federici, Kristin Mosfjell Rosen, Grete Olsen og Marianne Godtfredsen.
Årshjulet er bevisst gjort enkelt og lite ordrikt. Det er ment som en oversikt med retning og stopper opp ved
hovedaktiviteter. Oversikten viser hvem som er involvert i ulike trinn av prosessen. Årshjulet er laget i
samarbeid med styrere, rektorer og PPT. Oppvekstdirektøren ønsker lykke til og håper materialet oppleves
nyttig og viktig for å sikre et best mulig sammenhengende læringsløp for alle barn som beveger seg fra
barnehagen til skolen.
Kristiansand 01.02.2011
Oppvekstdirektør
Arild Rekve
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Årshjul
Minimumsstandard for samarbeidsrutiner mellom barnehage og
skole/ SFO i Kristiansand kommune
Når
Før januar

Hva

Hvem

Hjemmeside med informasjon om skolestart.
Lenke til brosjyrene «Endelig skolestart» og
«Rettigheter og forventninger i grunnskolen i
Kristiansand».

Oppvekstdirektør

Innskriving
Beskjed til foresatte med barn som fyller 6 år i år om
å skrive barnet inn på skolen.
Innskrivingen skjer ved å bruke
Foreldreportalen https://kristiansand.istasp.com/kristiansandpub/login.htm

Oppvekstdirektør

Samarbeidsmøte med foresatte og PPT om barn
som har spesialpedagogisk hjelp i barnehage.

Barnehage

Vedtak om hvilken skole barnet skal begynne på.

Skole

Samarbeidsmøte med barnehage om flerspråklige
barn.

Skole

Foreldresamtale med utfylling av overføringsskjema.
Barnehagen sender skjemaet med evt. vedlegg til
den skolen barnet skal begynne på.

Barnehage

Mai - juni

Førskoledag og foreldremøte
Rektor inviterer barn og foreldre til skole og SFO.

Skole

Juni - juli

Barn med et opplagt behov for spesialundervisning.
Enkeltvedtak §5.1 på bakgrunn av møter og
sakkyndig vurdering.

Skole

SFO starter uke 32.

Skole

Første skoledag

Skole

Januar - februar

Mars - april

August

Minimumsstandard for samarbeid mellom barnehage og skole/SFO i Kristiansand kommune.
Ved innskriving blir foresatte spurt om barnet har spesielle behov. PPT vurderer eleven det første halvåret.
Deretter blir det fattet vedtak om spesialundervisning for de elevene som har behov for det.
Minokart tas med i samarbeidsmøte og legges ved overføringsskjema som sendes skolen.
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OVERFØRINGSSKJEMA FRA BARNEHAGETIL SKOLE
Barnets navn:

……………………………………………………..…………

Fødselsdato:

…………………………………………………….…………

Adresse:

………………………………………………………………..

Har gått i:

................................................................. barnehage

Skal begynne på: ................................................................ skole
Interesser
F.eks. utelek, rollelek, synge,
spille, danse, dramatisere, fortelle,
male, tegne, konstruere...

Sosial kompetanse
F.eks Lek i liten og stor gruppe,
selvstendighet, vente på tur, ta
imot beskjed, utføre beskjed,
holde orden, venner, omsorg for
andre, annet.

Språklige ferdigheter
F.eks Uttale, ord- og
begrepsforståelse, tallforståelse,
annet.

Motoriske ferdigheter
F.eks Kle av og på seg, knytte
lisser, bevegelse, blyantgrep,
annet.

Annen viktig
informasjon
F.eks Sykdom, allergi, søvn,
spisevaner, konsentrasjon, toalett,
annet

(Se også neste side!)

Dato:

Underskrift foresatte

Underskrift pedagogisk leder
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Navnet mitt skriver jeg slik:

Her har jeg tegnet meg selv:

Dette vil jeg si om å begynne på skolen: (Noen voksne kan skrive det ned her)
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