
Overgangsplan for sammenhæng til skole: 

Tid: Indhold: Ansvarlig: 

I november tilbydes alle 

kommende skolebørn en 
før skolesamtale. 

Varighed ca. 20 min. 
 

 

Fokus på barnets 

udvikling og trivsel. 
Derudover afklaring af 

evt. indsatsområder, som 
forældre og børnehaven 

skal arbejde med inden 
skolestart. 

Børnehave laver 

opslag på info tavlen, 
som forældrene kan 

skrive sig på. 

Det sidste år inden 

skolestart foregår der en 
del arrangementer for de 

kommende 
skolebørn/rokketænderne. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Skolerne i Silkeborg 
kommune tilbyder 

derudover ofte særlige 
arrangementer for 

kommende skolebørn i 
foråret. 

I Bakkegården går langt 

de fleste børnehavebørn i 
skolen på Langsøskolen. 

Derfor har vi et tæt 
samarbejde med dem og 

en række arrangementer 
over året. Her kan bl.a. 

nævnes: 
Læringsfællesskaber på 

tværs, Børn lærer børn, 
div. 

Overgangsarrangementer 

og gensidig praktik for 
medarbejderne på 

Langsøskolen og i 
Bakkegården. 

Ligeledes afholder 
medarbejderne i 

Bakkegården samtale 
med alle børnene, så 

børnene får mulighed for 
at tale om evt. 

forventninger / 
bekymringer i forbindelse 

med skolestart.   

Bakkegården og 

Langsøskole. 
Læs mere på info 

tavlen i børnehaven 
omkring de enkelte 

arrangementer. 
 

 
 

 
 

 

 
Det er forældrenes 

eget ansvar at søge 
information om evt. 

arrangementer på 
den skole, som deres 

barn skal gå på. 

Sammenhængsmøde med 
Langsøskolen i maj 

måned. 
Dette er et 

fagprofessionelt møde, 
hvor relevante 

repræsentanter fra skole 
og børnehave deltager. 

 

Mødet tager 
udgangspunkt i 

sammenhængsskemaerne 
/brobygningsskemaerne, 

som medarbejderne i 
Bakkegården udarbejder i 

løbet af foråret i 
samarbejde med jer 

forældre. 

Bakkegården i 
samarbejde med 

Langsøskolen 

Sammenhængsmøde med 
øvrige skoler i maj / Juni 

  



måned. Medarbejder 

deltager i 

sammenhængsmøde med 
øvrige skoler ved vurderet 

behov. 
Bakkegården udarbejder 

sammenhængsskema på 
alle kommende skolebørn 

i samarbejde med jer 
forældre. 

 

Samarbejde: 

Det er af afgørende betydning for dit barns trivsel og læring, at der er et 

konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem jer forældre og de medarbejdere, 

der omgås jeres børn i Bakkegården.  Vi bestræber os derfor på, at skabe et 

godt samarbejde og have en løbende dialog med jer. Det er vigtigt for jeres 

barn, at vi deler information omkring jeres barns både i hjemmet og i 

institutionen. Derfor vil vi gerne opfordre jer til, at komme til os, hvis I har 

spørgsmål, undrer jer over noget, der har betydning for jeres barn uanset om 

det foregår i hjemmet eller i institutionen. 

I Silkeborg kommune arbejder vi med samarbejdsmodellen for Trivsel på tværs. 

For at sikre en tidlig indsats i en eventuel problemudvikling omkring et barn er 

det afgørende, at de voksne omkring barnet ser de første tegn og signaler hos 

barnet på, at det er i en udsat position eller, at barnet ikke trives.  

Det betyder, at vi i Bakkegården laver trivselsvurdering på alle børn to gange 

årligt. Skulle denne trivselsvurdering give anledning til bekymring involveres I 

som forældre hurtigst muligt.  

Sådan støtter du dit barn: 
 

Når dit barn skal starte et nyt sted, kan I som forældre støtte op om jeres barn 

på flere forskellige måder.  
• Hjælp dit barn med at sætte ord på glæder og bekymringer. Spørg ind til, 

hvad dit barn glæder sig til og hvad der er svært.  
• Giv udtryk for, at det nye sted er et dejligt sted at være og at der er mange 

gode ting at glæde sig til.  
• Træk dig lidt tilbage, når du afleverer. Det er med til at signalere, at det 

nye sted er godt og trygt overfor dit barn 



• Hjælp dit barn med at blive mere selvhjulpen. Øv jer sammen i at tage 

overtøj af og på og lad dit barn selv gå ind ad døren om morgenen. Det 
giver barnet selvtillid og en større tro på sig selv.  

 


