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Samarbejdsaftale for overgang fra Vestbyens Dagtilbud til 

Parkskolen. 
 

For at sikre en god overgang mellem dagtilbud og skole, samler vi de kommende 

skolestartere i Vestbyens Dagtilbud i en storbørnsgruppe fra august og frem til 

førskoleopstart 1. maj året efter.  

Det er de samme pædagoger, der hvert år har storbørnsgruppen i samarbejde med en 

SFO-medarbejder. De tre pædagoger har også ansvaret i førskoleperioden. 

Personalegruppen suppleres med medarbejdere fra SFO, så børnene lærer SFO-

personalet at kende. 

I perioden, hvor børnene er samlet i storbørnsgruppen, arbejdes der med tidlig 

læseindlæring i et samarbejde mellem børnehavepædagogerne og 

børnehaveklasselederne. Hver tirsdag og torsdag formiddag, er børnene på Parkskolen 

i 1½ time til aktiviteter, med det formål at understøtte tidlig læseindlæring. Børnene 

præsenteres for bogstavernes lyd, farve og form ud fra undervisningsmaterialet ”Hop 

om bord”. 

Erfaringer viser, at børnene i storbørnsgruppen, bliver trygge ved at færdes på skolen 

og at overgangen til førskoleperioden og skolestarten i børnehaveklassen bliver 

nemmere, da de kender lokalitet, dagsrytme og medarbejdere. De ved ”hvad kan man 

– hvad må man – og hvad skal man her”. Enkelte børn er ovenikøbet begyndende 

læsere, når de starter i børnehaveklassen.  

Målet med storbørnsgruppen er, at børnene opbygger relationer, lærer at begå sig i 

fællesskabet og blive klar til skolestart. 
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Årsplan for skoleåret 2022-2023 
 

Måned Aktivitet Ansvarlig Deltagere 

August Uge 31: Opstart på storbørnsgruppen i Bulderby 
Uge 32: Forældremøde for de nye børnehaveklasser 
Uge 33: Forældremøde i storbørnsgruppen 

HA 
BL 
HA 

D, N 
HA 
D, N, PM, 
KF 

September Uge 36: Opstart på tidlig læseindlæring D, N PM, KF 

Oktober Samarbejdsmøde om kommende skolestartere HA BL 

November Skoleindskrivning åbner HZ  

December Invitation til nytårskur BL HZ 

Januar Skoleindskrivning og nytårskur BL HZ, RS, SSI, 
BKJ, PM, 
KF, HA 

Februar    

Marts    

April Forældremøde i førskolegruppen (fyraftensmøde) HA D, N 

Maj  Den 1. maj: start på førskole med forældrekaffe HA, BL D, N 

Juni Overleveringsmøde mellem børnehave og skole 
Klassedannelse 

HA D, N, PM, 
KF 

Juli    

 

 


