Et af de store skift i jeres barns liv er overgangen fra børnehave til SFO
og for de fleste børns vedkommende også skolen. SFO’en kan virke meget
overvældende - ikke mindst for jer som forældre. Det er en helt ny og
spændende verden, hvor børnene i meget højere grad skal stå på egne
ben uden så mange beskyttende voksne omkring sig.
I Børnehuset har vi forsøgt at lette denne overgang for både børn og
forældre via en række tiltag, som vi beskriver her. Forløbet bliver sat i
gang i året op til skolestart. Det gælder umiddelbart for alle børn, i det
kalenderår de fylder 6 år med mindre andet aftales før eller undervejs.

DECEMBER
FORÆLDRESAMTALE
I mødes med børnehaven til en individuel samtale. Samtalen tager
udgangspunkt i et samtaleark, der senere skal overleveres til skolen. Der
bliver drøftet skoleparathed:


Hvad vil det sige at være skoleparat?



Hvordan kan vi - børnehave og forældre - sammen hjælpe jeres
barn på vej?

OVERGANGEN FRA
SKOVGRUPPE TIL SFO og
SKOLE

December - Januar
FORÆLDREMØDE
Vi holder et samlet forældremøde, hvor alle forældre orienteres om de
sidste måneders forventninger, fokus områder, aktiviteter og
afslutningsfest i Børnehuset mm.

Januar - April

Marts - April

FØRSKOLEORDNING

BESØG PÅ SFO

Vi sætter førskoleordningen i gang. Ideen med førskoleordningen er at

Undervejs i førskoleordningen vil børnene sammen med Børnehuset tage

samle de kommende skolebørn og give dem nogle specielle rammer, hvor
de dels får mere frihed og ansvar, og hvor de også møder større krav om
selvstændighed.
Førskolegruppen får sammen base som da de var i skovgruppe.
Det er vigtigt for børnene, at de får deres eget nye område, hvilket i

på besøg på en eller to af de mest benyttede folkeskoler i området.
Besøgene vil omfatte SFOer. Udover de besøg vi fra Børnehuset
etablerer, vil folkeskolerne og SFOerne normalt invitere både jer og
børnene til forskellige introduktionsmøder, opstartsmøder og besøgsdage.

øvrigt giver høj status i børnegruppen. I gruppen sætter vi fokus på at

April

gøre børnene mere selvhjulpne og giver dem forskellige kollektive

AFSLUTNINGSFEST

opgaver. Børnene får også større bevægelsesfrihed ud fra forskellige
aftaler: De må f.eks. gå alene på cykelbanen eller legepladsen, hvis de selv
markerer på en tavle, hvor de leger. Førskoleordningen fungerer indtil
30.april

En af traditionerne i Børnehuset er, at de voksne og førskolebørnene
holder en gallafest som afslutning. Et af festens højdepunkter er, at
børnene bliver smidt ud ad vinduet i Børnehuset. Udsmidningen er en symbolsk afslutning på mange timers samvær. Det næste højdepunkt for
jeres barn er 1. skoledag, som er opstarten i SFO og senere i 0. klasse.
Her venter nye traditioner og udfordringer.

JANUAR
BESØGSDAG
I januar holder vi besøgsdag i Børnehuset, hvor alle de nye 0. klassebørn
inviteres til kage og saft i Børnehuset. Her kan de møde deres gamle
børnehave venner og fortælle om alt det nye.

