SAMARBEJDE - FORÆLDRE BØRNEHAVER - SKOLEN
Nuværende praksis
vedrørende overgang fra
børnehave til
førskole/skole/SFO.

Mål:
FORÆLDRES TILLID /TRYGHED
- at orientere forældrene om skolens
hverdag, pædagogik, personale,
fysiske rammer m.v. Ligeledes
informerer vi om de forventninger,
som vi har til barnet og dets forældre
ved overgangen fra børnehave til
skole og SFO.
S AMARBEJDE VEDRØRENDE OMSORG/TRYGHED FOR DET ENKELTE BARN
- at imødekomme barnets behov for at få et begyndende kendskab til skolens dagligdag,
personale, lokaler m.m. Ligeledes får skolens personale et første indtryk af den nye elev.
- at skolens personale får relevante specifikke oplysninger om det enkelte barn fra
forældrene eller, med forældrenes tilladelse, fra barnets primær-pædagog.
- at forankre barnets bevidsthed om den tidligere tilknytning til børnehavens liv og
personale.
S AMARBEJDS-PERSPEKTIVET:
- De fælles retningslinjer, som aftales, skal indarbejdes i årsplaner, målsætninger m.v. Der
skal naturligvis hele tiden ske en videreudvikling, så planerne skal revideres jævnligt og
efter aftale.
- Der udarbejdes en pjece til forældrene om børnehavernes og skolens samarbejde,
skolestartpjece osv. Ved den sidste forældresamtale i børnehaven, skal alle forældre
skrive under på, at alle relevante oplysninger må gå videre til skolen.
- Der udarbejdes en plan over tiltag med hensyn til et udvidet forældresamarbejde.

Skolestart på Østervangskolen 2016
NOVEMBER 2015.

Der er orienteringsmøde om skolestarten på skolen. På mødet vil der være deltagelse af
personalet omkring førskolegruppe og 0.årgang. Vi vil orientere om forløbet og
overgangene samt vores forventninger til jer og eleverne samt vores mål for arbejdet. Der
vil også blive orienteret om skolen og dens værdier.
S AMARBEJDE.
SFO-personalet besøger de børnehaver, der har børn til Østervangskolen 1 gang i januar.
I januar og februar inviteres samtlige institutioner, der har børn til Østervangskolen til 2
besøg i Østervangskolens SFO.
Der afholdes overleveringsmøder i det omfang, det er nødvendigt.

Der er åbent hus for de nye forældre i SFO torsdag 11. februar 2016 fra
16.00 til 17.30.

