
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

«På veg fra barnehage til skole» 
 

 

Nord-Odal kommune 



Bakgrunn 
Den nye rammeplanen for barnehage, av 24. april 2017, gjeldende fra 01.08.2017, sier følgende om 

overgang fra barnehage til skole: 

 

Hensikt 
Nord-Odal kommune vil sikre at alle barn skal være best mulig forberedt på overgangen fra 

barnehage til skole. En arbeidsgruppe bestående av administrasjonen, styrer, barnehagelærere og 

lærere har utarbeidet en plan for overgang mellom barnehage og skole i Nord-Odal. 

Planen har et tverrfaglig perspektiv og er utarbeidet i samarbeid med helse- og omsorgssektoren. 

Samtidig sikrer planen det som kommunene er pålagt å gjøre i henhold til rammeplanen.  

 

Innhold 
Planen består av et årshjul som beskriver gjennomføringen av overgangen fra barnehage til skole det 

siste året i barnehagen, samt tips til foreldre om hva som er nyttig å øve på før skolestart. 

Informasjon om gode forberedelser til skolestart gis første gang på foreldremøtet på våren før siste 

barnehageår. 

Samarbeid om barn som har omfattende behov for særskilt tilrettelegging kan starte 2-3 år tidligere. 

 

 

Planen gjelder for barn som går i barnehage i Nord-Odal. 

 
  

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg 

og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og 

skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til 

de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha 

samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. 

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 

sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste 

barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og 

motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 

barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. 

Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen. 

 



Årshjul 

September 

Foreldremøte 

Foreldresamtale 

Kort gjennomgang av brosjyre og plan vedrørende overgangen fra 

barnehage til skole. 

Informasjon om språkopplegg for 6-åringene.  

Oktober 

1. trinn besøker barnehagen Barna skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og 
skole og glede seg til skolestart. 

Pedagogisk leder / barnehagelærer 
hospiterer i 1. trinn 

Utveksle kunnskap om overgangen fra barnehage til skole. 

November 

Melding til rektor vedrørende barn med 

særskilte behov (støttetiltak og 

sakkyndig vurdering) 

Forberede skole på eventuelle behov og tilpasninger. 

Avklare ansvar for oppfølging av tiltak.  

Melding gis i samråd med og etter samtykke fra foreldre. 

Innskrivningsmøte Registrering av elever og informasjon om skolestart og skoleskyss. 

Januar 

Møte mellom skole og barnehage 

vedrørende barn med enkeltvedtak og / 

eller barn med særskilte behov 

Utarbeide plan for overgangen for den enkelte elev som har 

særskilte behov. 

Februar 

Skolestarterne besøker skolen / SFO Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og SFO. 

Mars 

Skolestarterne besøker skolen / SFO  Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og SFO. 

Foreldremøte. Tema: Vennskap og sosial kompetanse. 

April 

Skolestarterne besøker 1. trinn Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen. 

Mai 

Foreldremøte på skolen Informasjon om skolestart og SFO. 

Besøk på SFO med foreldre Barna skal få bli kjent med hva som skjer i SFO. Cirka 2 timer 

Neste års 1. trinnlærer hospiterer i 

barnehagen 

Samarbeid om skolestart. 

Overgangsmøte mellom barnehage, 

skole og SFO 

Tilrettelegging for en god overgang fra barnehage til skole. 

Juni 

Førskoledag Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen. 

Møte sin kontaktlærer og klasse. 

August 

1. dag på SFO Trygg SFO-start. 

1. skoledag Trygg skolestart. 

September 

Foreldremøte 1. trinn Evaluering av overgangen fra barnehage til skole. 



Tips til foreldre – lurt å øve på før skolestart 
 

Sosiale ferdigheter 

 Være høflig, ta hensyn, vente på tur og dele med andre 

 Være stille og lytte mens andre snakker 

 Leke med andre og følge regler i spill / lek 

 Godta andres ønsker, valg, meninger og bestemmelser 

 Ha omsorg for og inkludere andre  

 

Praktiske ferdigheter 

 Kle av og på seg selv 

 Være selvstendig i forhold til toalettbesøk. 

 Holde orden på og ta vare på egne og andres saker  

 Gjøre ferdig oppgaver og aktiviteter  

 Tegne, male, klippe, bruke lim og limstift 

 Smøre sin egen mat 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

 Ta imot og utføre beskjeder 

 Svare på konkrete spørsmål og fortelle om egne opplevelser 

 Gjenkjenne eget navn i skrift 

 Bli lest for  

 Delta i samtaler, snakke selv og lytte til andre  

 Synge og høre på musikk 

 

Antall, rom og form 

 Telle, f.eks. til 10 

 Former som trekant, firkant, sirkel osv.   

 Begreper som før / etter, over / under, myk / hard, lang / kort, stor / liten osv. 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Finmotorikk, som f.eks. blyantgrep, male, pusle, perle osv. 

 Allsidige bevegelser, som å gå på tur, hinke, hoppe, rulle, klatre, utholdenhet osv. 
 


