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Indledning
I 2015 blev der med projektet ’Fælles om en god skolestart’ sat fokus på overgangen fra dagtilbud 
til SFO/skole i Faxe Kommune. I forlængelse af dette arbejde, blev der afsat politiske midler til at 
udvikle en fælles ramme for overgangen fra dagtilbud til SFO/skoler i Faxe kommune. Denne 
rapport er et resultat heraf. Kortlægningsrapporten tager udgangspunkt i praksis i Faxe Kommunes 
dagtilbud, SFO’er og skoler og er baseret på en dataindsamling i perioden september 2017 til 
november 20181.

Sideløbende med kortlægningen er der i forbindelse med implementeringen af den nye Børn og 
Ungepolitik i Faxe Kommune nedsat arbejdsgruppen ‘Styrkede overgange ind i folkeskolen 
herunder et styrket forældresamarbejde i dagtilbud, SFO og skole’, som i 2018 og 2019 skal arbejde 
med at styrke overgangen. 

Oversigt over Faxe Kommunes dagtilbud, SFO’er og skoler
Faxe Kommune er opdelt i tre områder: Vest, Midt og Øst. Se fordeling i tabel 1. 

Tabel 1. Oversigt over dagtilbud og skoleafdelinger i Faxe Kommune

Område Vest Område Midt Område Øst Faxe Kommune 
samlet

Dagtilbud 2 kommunale 
dagtilbud på fire 
matrikler 

1 selvejende 
dagtilbud

4 dagtilbud 3 kommunale 
dagtilbud

1 selvejende 
dagtilbud

9 kommunale 
dagtilbud på elleve 
matrikler 

2 selvejende 
dagtilbud  

1 dagtilbud på 
landsbyordning

Skoleafdelinger 3 skoleafdelinger, 
heraf en afdeling 
med 
landsbyordning og 
tilhørende 
dagtilbud

3 
skoleafdelinger

3 
skoleafdelinger

9 skoleafdelinger

På dagtilbudsområdet er der en områdeleder i hvert område samt en daglig pædagogisk leder 
tilknyttet det enkelte dagtilbud. Områdelederne er samtidig daglig pædagogisk leder i et af 
dagtilbuddene i deres område. 

På SFO/skoleområdet er der en skoleleder i hvert område og afdelingsskoleledere. På tre 
skoleafdelinger er der ansat både en indskolingsleder og udskolingsleder, og fem skoleafdelinger 
har ligeledes en SFO-leder2. 

1 Specialtilbud er ikke en del af kortlægningen 
2 Opgørelse fra november 2018
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Rapportens indhold
Kortlægningsrapporten består af følgende:

- Beskrivelse af dataindsamlingen
- Beskrivelse af de seks udvalgte temaer, herunder nuværende praksis på området, 

igangsatte indsatser, som er opstået undervejs i kortlægningsarbejdet, planlagte indsatser 
samt anbefalinger til det videre arbejde med at styrke overgangen fra dagtilbud til 
SFO/skole

- Yderligere anbefalinger og oversigt over nuværende produkter

Begrebsafklaring 
- Førskolegruppe: den gruppe af børn, der samles på en stue eller i en gruppe et år inden 

skolestart (også kaldet storbørnsgruppe eller ældstegruppe) 
- Førskolepædagoger: de pædagoger i dagtilbud, der arbejder med den gruppe af børn 

der går i førskolegruppe
- SFO-pædagoger: de SFO-pædagoger, der arbejder med de nye 0.klasseelever (også 

kaldet førskolepædagoger)
- Institution: samlet begreb for dagtilbud og skoler
- Fagpersonale: samlet begreb for SFO-pædagoger, førskolepædagoger og 

børnehaveklasseledere

Alle personer i rapporten er anonymiseret. 

Dataindsamling
I tabel 2 ses en oversigt over de anvendte dataindsamlingsmetoder. 

Tabel 2. Oversigt over dataindsamlingsmetoder

Metode Subjekt /objekt Antal Repræsentation Periode

Fokusgruppeinterview Førskolepædagoger 3 interviews, et i 
hvert område

 7 dagtilbud (9 
matrikler)

Januar-
februar 
2018

Fokusgruppeinterview SFO-pædagoger 4 interviews, ét i 
hvert område 
(to interviews i 
område Midt)

8 skole-
afdelinger

Januar-
marts 2018

Fokusgruppeinterview Børnehaveklasse-
ledere

3 interviews, ét i 
hvert område

8 skole-
afdelinger

November 
2017 –
januar 2018

Fokusgruppeinterview Psykologer 1 interview 9 skole-
afdelinger og 
dagtilbud

Maj 2018

Interviews Forældre 4 interviews, ét i 
hvert område 
(to interviews i 
område Midt)

4 dagtilbud 
/skoleafdelinger

Oktober –
november 
2018



4

Deltagerobservation Førskolegrupper i 
dagtilbud

14 besøg 12 dagtilbud (14 
matrikler, 
herunder 2 
selvejende)

Oktober 
2017 – 
februar 
2018

Deltagerobservation Børnehaveklasser 9 besøg 9 skole-
afdelinger

Oktober-
november 
2017

Observation Brobygningsmøder 9 af 11 September 
2017 -
februar 
2018

Observation Visitationer 2 - Februar 
2018

Observation Overleverings-
samtaler

8 9 dagtilbud, 7 
skoleafdelinger

April-maj 
2018

Spørgeskema-
undersøgelse

Forældre 130 besvarelser 12 dagtilbud + 
private 
dagtilbud + 
dagtilbud fra 
andre 
kommuner3 og 9 
skoleafdelinger

November 
2018

Indsamling af 
dokumenter

- - - September 
2017-
September 
2018

Temaer
På baggrund af kortlægningsarbejdet er seks temaer blevet udpeget, som gennemgående 
temaer, der er relevante at arbejde videre med i arbejdet med at styrke overgangen fra dagtilbud 
til SFO/skole.  De seks temaer er:

Skoleparathed / 
skoleudsættelse Kommunikation  Genkendelighed / 

kontinuitet 

SFO's rolle i 
overgangen Forældresamarbejde Rammer for 

brobygning

I de næste afsnit vil der under hvert tema være en beskrivelse af den nuværende praksis samt 
igangsatte og planlagte indsatser på området og anbefalinger til det videre arbejde med temaet.

3 Det drejer sig om 5 besvarelser, og det fremgår ikke af besvarelserne, hvilke dagtilbud/kommuner de 
repræsenterer. 
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Læring gennem leg (Skole)opgaver

Tema 1: Skoleparathed / skoleudsættelse 

Skoleparathed
Børnehaveklasselederne har de seneste år oplevet, at børnene der starter i 0. klasse mangler 
basale sociale og personlige kompetencer, og at dette har indflydelse på deres muligheder for 
læring og trivsel i skoleregi. Fagpersonalet forklarer bl.a. denne udvikling ved, at der for en del år 
siden kom særligt fokus på det fag-faglige i førskolegrupperne i dagtilbud, at flere børn med 
særlige behov skal inkluderes i folkeskolen samt at for få børn skoleudsættes. Af kortlægningen 
fremgår det, at alle førskolegrupper i dagtilbud er opmærksomme på den stigende udfordring 
med børnenes sociale og personlige kompetencer ved skolestart. Det italesættes bl.a. således af 
en førskolepædagog: 

”På vores skole siger de, at det der med bogstaver skal vi nok lære dem, bare I 
lærer dem at finde ro, blive sociale og opføre sig ordentligt overfor hinanden, 
så de kan være i rum sammen.” (Førskolepædagog, Øst)

På trods af denne opmærksomhed, er der stor forskel på, hvorvidt der forventningsafstemmes 
mellem førskolepædagoger i dagtilbud og personale i SFO/børnehaveklasse. Dette kommer bl.a. til 
udtryk i de aktiviteter, som førskolepædagogerne laver sammen med børnene for at forberede 
dem til skolestart.  Aktiviteterne har enten et primært fokus på læring gennem leg eller læring 
gennem (skole)opgaver. I figur 1 fremgår dagtilbuddenes fokus vurderet ud fra de aktiviteter, der 
var igangsat ved besøg i dagtilbuddene. De blå streger repræsenterer forskellige dagtilbud i Faxe 
Kommune. Der er ikke nogen områder, der skiller sig ud i forhold til at dominere den ene eller 
anden ende af kontinuummet. 

Figur 1. Kontinuum over læring gennem leg/skoleopgaver i førskolegrupper i dagtilbud

Børnehaveklasselederne i et af områderne beskriver deres oplevelse af aktiviteterne i børnehaven 
således:

”1: Vi har lige været på danskkursus, og der blev det igen pointeret, hvor 
vigtigt det er at børnene lærer lydende før bogstaverne. Det er ikke det, de 
lærer i børnehaven. Det er et problem. Jeg er sikker på de gør det bedste de 
kan, det er ikke det jeg siger, men det ville være godt, hvis den viden kunne 
sive nedad.

2: Nej, det er ikke det de lærer, men jeg ved ikke om de skal? Jeg synes de 
skal have lov at være børn og lege.

1: Jeg er enig i, at det er vigtigt at børnehaven holder fast i, at det skal leges 
ind.”
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Ovenstående uddrag viser, hvorledes børnehaveklasselederne gerne ser, at børnehaven har fokus 
på legen. I forbindelse hermed er leg ligeledes et fokuspunkt i den nye dagtilbudslov (1. juli 2018). 
Samtidig viser eksemplet med læring i relation til bogstaver og lyde, at det er vigtigt, at der 
videndeles på tværs af faggrupper omkring praksis i dagtilbud og skole (dette adresseres 
yderligere i tema 3: Genkendelighed/kontinuitet). I forlængelse heraf pointerer psykologerne, at 
det er vigtigt, at der ikke kun er fokus på at barnet skal blive skoleparat, men at skolen ligeledes skal 
blive børneparat. Det opleves, at nogle børnehaveklasser er ufleksible i forhold til de fysiske rammer 
og i tænkningen omkring undervisningen. Det anbefales på baggrund heraf, at der afholdes lokale 
feedbackmøder med forventningsafstemning til skole- og børneparathed. Indholdet af 
feedbackmøderne rammesættes i tema 3: Genkendelighed/kontinuitet og tema 6: Rammer for 
brobygning.

Skoleudsættelse
Fagpersonalet beskriver, som nævnt i forrige afsnit, manglen på skoleudsættelser, som en af 
årsagerne til stigningen i andelen af børn, der er udfordret på bl.a. sociale kompetencer ved 
skolestart. Der er nogle områder i kommunen, der har en større andel af familier med lavere 
socioøkonomiske forhold, og derfor har flere børn i udsatte positioner end andre områder. 
Følgende citat beskriver hverdagen i én af kommunens børnehaveklasser:

”Jeg har en dreng i klassen, som jeg venter på underretningsmøde omkring. 
Han skal formentlig visiteres videre. Han maler sig inde i munden og skider i 
bukserne (…) Nu er jeg holdt op med at undervise. Jeg behandler ham som 
min 3-årige. Han tuller rundt og ligger på gulvet. Jeg lærer ham ikke noget og 
på den måde fungerer han egentlig. Måske er vi nået ned på et udviklingstrin, 
hvor han måske kan nå at udvikle sig lidt. Men han kan ikke komme videre.” 
(Børnehaveklasseleder, Område Midt)

I fokusgruppeinterviewet, som ovenstående citat er et uddrag fra, er børnehaveklasselederne 
uforstående overfor førskolepædagogernes ageren. De stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor de ikke 
har set dette i børnehaven og reageret herpå, og de er generelt frustrerede over, at de oplever en 
stor andel af børn, som ikke er skoleparate. Førskolepædagogerne beskriver generelt, at det er for 
svært at skoleudsætte et barn, og at visitationen opleves mere som et forhør end et samarbejde 
om at skabe de bedste muligheder for børnene. På baggrund heraf sender førskolepædagogerne 
en del børn i skole, som de ikke selv vurderer er klar til skole. SFO-pædagogerne oplever ligeledes, 
at flere børn ikke er klar til at komme i skole. En SFO-pædagog fortæller: ”Det gør helt ondt i hjertet 
på mig. Hvorfor kan de for pokker ikke få lov til at vente til de er klar?”  SFO-pædagogerne 
beskriver, at den manglende skoleudsættelse bl.a. har den konsekvens, at børnene bliver kede af 
at gå i skole inden de starter i 1. klasse. 

En førskolepædagog beskriver situationen således:

”Vores psykolog siger tit til os: ”Dét skal skolen kunne rumme.” Og når vi så 
snakker med skolen, så bliver vi næsten lidt skældt ud over nogen af de børn, 
vi har sendt af sted. Det er rigtig frustrerende (…) De børn vi selv er bekymrede 
for at sende af sted, det er som regel også de børn, som de vender tilbage 
med.” (Førskolepædagog, Område Midt)

Det fremgår af ovenstående citater, at både førskolepædagoger, SFO-pædagoger og 
børnehaveklasseledere deler oplevelsen af, at der er nogle børn, der ikke er klar til at komme i 
skole.  Der, hvor der er en diskrepans, er i forhold til hvilke børn skolen kan/skal rumme. 
Førskolepædagogerne møder to forskellige forventninger: SFO/skole og 
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kommunen/visitationsudvalget og ovenstående citat viser, hvordan førskolepædagogen føler sig 
fanget mellem de forskellige forventninger og mangler handlemuligheder i dette. 

Visitationsudvalget fortæller, at der for en del år tilbage blev lavet en række stramninger i relation 
til skoleudsættelser, men at det ikke længere er tilfældet, at det er meget svært at få skoleudsat et 
barn. Samtidig beskriver de, at der er variation i kvaliteten og kvantiteten af den viden de får om 
barnet, som er afgørende for at kunne træffe den bedste beslutning. Blandt andet på baggrund 
heraf er reglerne ift. inddragelse af PPR blevet skærpet for at sikre mere kvalificerede beslutninger. 
Dette er ikke klart blandt førskolepædagogerne, da de ofte italesætter, at et barn skal have en 
diagnose fra en psykolog, før barnet kan blive skoleudsat. Figur 2 viser det samlede antal af 
skoleudsættelser i skoleårene 2015/2016 til 2018/2019.

Figur 2: Antal skoleudsættelser i skoleårene 2015/2016 til 2018/2019 i Faxe Kommune
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Det fremgår af figur 2, at antallet af skoleudsættelser er steget fra 2016/2017. På baggrund heraf, er 
det vigtigt at pointere, at der i dagtilbuddene er en opmærksomhed på, at det ikke altid er det 
bedste for barnet at udsætte skolestarten. Førskolepædagogerne kan bl.a. vurdere, at det er 
bedst for barnet at starte med de andre børn fra førskolegruppen, da der er trygt at følges med en 
kendt børnegruppe. En anden årsag kan være, at børnehaven ikke anser det som muligt at udvikle 
barnet tilstrækkeligt med et ekstra år. En førskolepædagog fortæller om to børn, der snart skal 
starte i skole: 

”De er ikke skoleklar, men de er nogle søde børn, og de leger godt med de 
andre. De er ikke arveligt belastet af en høj IQ, og det vil de jo ikke blive, 
selvom de venter et år mere. Men jeg ved at børnehaveklassen vil sige: ”De 
skulle nok have ventet lidt.” Men jeg ved jo også godt, at de jo aldrig bliver 
klogere end det (…). De vil hele tiden lægge i den nederste del. De har ikke 
andre muligheder, og så skal de jo ikke skoleudsættes.” (Førskolepædagog, 
Øst)

Børnehaveklasselederne har meget fokus på skoleudsættelse, men ligeledes på, at de mangler 
ressourcer i klasserne til at håndtere de børn, som har særlige behov. Ved besøg i klasserne fremgår 
det, at børnehaveklasselederne tager forskellige hjælpemidler i brug for at imødekomme nogle af 
de børn, der har særlige behov fx høreværn, tyngdeveste og afskærmede siddepladser i lokalet. 
En børnehaveklasseleder fortæller, hvorledes hun ofte er nødsaget til at gå ud med en elev, der er 
helt ustyrlig og dermed efterlade resten af 0. klasseeleverne alene tilbage. Børnehaveklasselederne 
beskriver flere konsekvenser ved at have børn med særlige behov i klasserne, hvis der ikke er støtte 
(nok) hertil. Det går ud over det enkelte barns trivsel og læring, men det går også udover hele 
klassens læring og trivsel og kan påvirke klassekulturen. Børnehaveklasselederne efterspørger flere 
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støttetimer samt kompetenceudvikling i forhold til at håndtere det stigende antal af børn med 
særlige behov. Ovenstående citat viser igen, at det er vigtigt med en drøftelse om hvad skolen 
kan/skal rumme, men ligeledes, at der skal fokuseres på kommunikationen omkring de børn, som 
der skal starte i skole (adresseres yderligere i tema 2: Kommunikation og tema 3: 
Genkendelighed/kontinuitet). 

På baggrund af ovenstående er der igangsat to indsatser. Den første er en udarbejdelse af en klar 
procedure målrettet dagtilbud i relation til skolestartere og et nyt ansøgningsskema, som skal sikre 
en overskuelighed for førskolepædagoger og visitationsudvalg samt en sammenhæng til øvrige 
skemaer. Ansøgningsskemaet er udviklet på baggrund af førskolepædagogernes erfaringer og i 
samarbejde med visitationsudvalget.  

Den anden indsats er en workshop om skoleparathed, som blev afholdt i oktober 2018, for 
fagpersonalet. Workshoppens hovedtemaer var en drøftelse af hvad skolen kan/skal rumme og 
fælles pejlemærker for det pædagogiske arbejde med skolestart. Derudover blev fagpersonalet til 
workshoppen præsenteret for resultaterne af kortlægningen herunder de nye tiltag i 
overgangsarbejdet og var dermed starten på implementeringen heraf. 

Det anbefales, at førskolegrupperne forventningsafstemmer med mellemgruppen/vuggestuen i 
dagtilbud omkring børnenes kompetencer og inddragelse af PPR. Derudover anbefales det, at der 
kigges på fordelingen af ressourcer i børnehaveklassen i forhold til at imødekomme behovet for 
flere hænder i børnehaveklassen evt. en indførelse af tolærerordning eller en 
brobygningspædagog, der er halv tid i førskolegruppen i børnehaven og halv tid i 
SFO/børnehaveklassen henover året. 

Omgængere
Figur 3 viser antallet af omgængere, uden modtageklasseelever, i skoleårene 2015/2016 til 
2018/2019 fordelt på Faxe Kommunes skoler. 

Figur 3. Antal omgængere i skoleårene 2015/2016 til 2018/2019 fordelt på skoler 
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Det fremgår af figuren, at der er stor forskel på antallet af omgængere de fire skoleår både det 
samlede antal og i forhold til de enkelte områder. Dette kan skyldes, at der ikke er nogen fælles 
kommunale retningslinjer for omgængere i 0. klasse. Samlet set ses dog en stigning i antallet af 
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omgængere. Børnetallet og antallet af klasser kan ligeledes have en indflydelse på variationen i 
antallet af omgængere:

”Det er et problem, hvis der allerede er max antal i den kommende 0. klasse. 
Så er der ikke plads til omgængere uden nogen skal sendes til en anden skole. 
Det skal også tænkes med i forhold til, om man søger om omgængere eller 
ej.” (Børnehaveklasseleder, Øst)

Derudover oplever skolens psykologer, at de ikke inviteres ind i drøftelsen omkring potentielle 
omgængere, både når det er børn der er indstillet til psykolog og børn der ikke er. 

Der er blandt fagpersonalet en oplevelse af, at der er en stigning i antallet af omgængere i 0. 
klasse bl.a. på grund af, at det er blevet sværere at skoleudsætte og flere skal inkluderes i almen 
folkeskole.  Figur 4 er en sammenligning af antallet af skoleudsættere og omgængere det 
efterfølgende skoleår.

Figur 4. Sammenligning af skoleudsættelser og omgængere i Faxe Kommune fra 2015/16 til 
2018/2019
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Det fremgår af figuren, at skoleåret 2018/2019 er det eneste år, hvor der er færre omgængere 
sammenlignet med skoleudsætterne året før. Generelt ligger antallet af skoleudsættere og 
omgængere skoleåret efter tæt op af hinanden, og der kan derfor ikke påpeges en 
sammenhæng mellem skoleudsættere og omgængere. Det skal dog understreges, at det ikke kan 
siges med statistisk sikkerhed, da det kun er tre år der sammenlignes. Samtidig fremgår det ikke, om 
skoleudsætterne og omgængerne kommer fra de samme områder/afdelinger, og derfor kan der 
være sammenhænge på dette niveau, som ikke fremgår af figuren. 

På baggrund af det svingende antal omgængere, stigningen generelt og usikkerheden omkring, 
hvad der ligger til grund for dette, anbefales det, at der udarbejdes fælles retningslinjer for 
omgængere i 0. klasse. Samtidig anbefales det, at der skabes en systematisk tilgang til 
dataindhentning på omgængere og skoleudsættere i henhold til at bruge denne viden 
fremadrettet, og at der følges op på de børn, der skoleudsættes eller er omgængere i 0. klasse i 
forhold til udbyttet heraf.
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Opsamling på indsatser og anbefalinger – Tema 1

Indsatser

•  Workshop om skoleparathed med fagpersonale bl.a. i forhold til inputs til fælles 
pejlemærker for det pædasgogiske arbejde med skolestart i Faxe Kommune

•  Udvikling af et nyt anøgningsskema til skoleudsættelse og en klar procedure målrettet 
dagtilbud

•  Lokale brobygningsmøder med feedbackelement og forventningsafstemning til skole - 
og børneparathed

Anbefalinger

•  Forventningsafstemning med mellemgruppen/vuggestuen i dagtilbud omkring 
børnenes kompetencer og inddragelse af PPR

•  Udarbejdelse af fælles retningslinjer for omgængere i 0. klasse
•  Opfølgning på de børn, der skoleudsættes eller er omgængere i 0. klasse ift. udbyttet 
heraf

•  Skabe en systematisk tilgang til dataindhentning på omgængere og skoleudsættere
•  Overblik over behov og fordeling af ressourcer i børnehaveklasserne evt. indførelse af 
tolærerordning og/eller en 'brobygningspædagog'
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Tema 2. Kommunikation

Af kortlægningen fremgår det, at der er udviklingspotentiale i henhold til at styrke 
kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere samt på tværs af faggrupper i forhold til 
samarbejdet om overgangen fra dagtilbud til SFO/skole.  

Kommunikation mellem ledelse og medarbejdere
Førskolepædagoger, SFO-pædagoger og børnehaveklasseledere oplever i forskellige grader en 
mangelfuld kommunikation fra deres ledelse i forhold til overgangsarbejdet. Dette handler både 
om at få detaljeret information om møder, nye tiltag mm., men også om at få denne information i 
god nok tid. En førskolepædagog beskriver udfordringen således: 

”Jeg var med ovre på skolen (til brobygningsmøde, red), men jeg fik det igen 
af vide for sent. Jeg fik det af vide samme formiddag, så jeg anede ikke, at jeg 
skulle have stuens kalender med. Det er sådan nogle ting, som jeg synes er 
irriterende. Der går for lang tid, og det er ikke uddybende nok, det som jeg så 
får af vide omkring det jeg skal. Det synes jeg er vigtigt for, at jeg kan føle mig 
forberedt. Der sad både SFO og skolen og et andet dagtilbud med deres 
kalendere – hold kæft man, jeg har ikke engang vores mødeskema.” 

Eksemplet viser, hvor stor betydning en enkelt information som fx at det er et planlægningsmøde, 
kan have for udbyttet af et møde. Det anbefales på baggrund heraf, at der afholdes et 
møde/åben snak mellem ledelse og medarbejdere omkring kommunikation i forhold til 
overgangsarbejdet fx med følgende arbejdsspørgsmål:

- Hvordan sikre vi på den enkelte arbejdsplads at alle får den nødvendige viden, i god nok 
tid og detaljeret nok?

Kommunikation på tværs af fagpersonale
I maj måned afholdes der overleveringssamtaler, hvor viden om de skolestartende børn overleveres 
fra dagtilbud til SFO/skole. I skoleåret 2015/2016 blev kompetencehjulet indført som en del af 
overleveringen og var obligatorisk dette skoleår. I skoleåret 2016/2017 blev dialogguiden indført 
som et fælles skema i overleveringen. Dialogguiden skal udfyldes af førskolepædagogerne ud fra 
deres viden om og erfaringer med børnene samt viden fra kompetencehjulet. I praksis er der stor 
variation i, hvilke informationer der overleveres, og hvilke dokumenter der gives videre til 
overleveringssamtalerne. Dette kan hænge sammen med ovenstående problematik om 
informationsdeling. Derudover er der forskellige måder at udfylde dialogguiden på i forhold til 
detaljeringsgraden, samt at nogle førskolepædagoger kun skriver kommentarer, hvis der er 
problemer og uddyber resten mundtligt. De fleste får kompetencehjulet med som bilag. Flere 
børnehaveklasseledere beskriver, at de oplever, at der er mangelfuld information på flere børn:

”På mit gamle arbejde ville jeg være bedre rustet som ny og have mere 
kendskab til børnene og børnehaverne. Der fik vi årsplaner fra børnehaverne 
(…) så man i sin egen planlægning blev bedre rustet til at inddrage deres 
force. Lige nu aner jeg ingenting. Jeg anede faktisk heller ikke noget om 
børnene (…)de oplysninger vi får fra børnehaverne er meget blandede. 
Nogen er der ikke noget på og nogen har udfyldt et fint skema og nogle har 
afleveret kompetencehjulet.” (Børnehaveklasseleder, Vest)
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For at sikre en ensartethed i overleveringen og for at fagpersonalet får den relevante viden, er der 
igangsat to indsatser. Den første indsats er udarbejdelsen af et nyt overleveringsskema, som er 
baseret på fagpersonalets erfaringer samt en ny procedure herfor. Skemaet indeholder bl.a. en 
historik på barnet ift. hvilket fagpersonale og indsatser, der har været indover barnet i 
dagtilbuddet. Overleveringsskemaet er testet i overgangen i skoleåret 2018/2019 af tre institutioner 
og er på baggrund af en evaluering heraf blevet justeret. Der er igangsat en test af det nye skema 
og herefter vil skemaet blive implementeret på alle institutioner i skoleåret 2019/2020. Der er 
ligeledes en stor variation i institutionernes procedure omkring overleveringssamtalerne fx i forhold til 
hvem der deltager i mødet, hvornår PPR og forældre inviteres ind, og hvor meget tid der sættes af 
pr. barn. Flere SFO-pædagoger og børnehaveklasseledere beskriver, at det er for lidt med 3-5 
minutter pr. barn. En skoleafdeling har taget konsekvensen heraf og sat 10 minutter af pr. barn og 
har gode erfaringer hermed. Der er ligeledes gode erfaringer med, at førskolepædagogen 
introducerer den samlede børnegruppe og/eller introducerer fokusområder, der er arbejdet med i 
førskolegruppen. På baggrund heraf er der udviklet en fælles procedure for almindelige og 
udvidede overleveringer. Proceduren vil bl.a. indeholde en definition af de to typer overleveringer 
samt en oversigt over de obligatoriske deltagere. Fagpersonalet blev i oktober 2018 præsenteret 
for den nye procedure og skema til en fælles workshop. I forlængelse heraf anbefales det, at der 
er fokus på implementeringen af overleveringsskemaet i skoleåret 2019/2020 og opfølgning herpå.

En af de oplevelser, som fylder en del hos børnehaveklasseledere, SFO-pædagoger og SFO/skole 
ledelse er, at arbejdet med børnene der involverer PPR stopper i børnehaven. Nogle 
børnehaveklasseledere udtrykker det således:

”1: Det jeg synes er mest frustrerende er, at alt det arbejde der sker omkring 
barnet stopper og starter forfra i skolen. PPR, talehørekonsulent etc. Det hele 
skal forfra, og der kan gå lang tid, før barnet får hjælp. Nogen gange først i 3. 
klasse. Det giver ikke mening, når børnehaven har lavet så stort et stykke 
arbejde.

2: Nogle gange synes jeg det tangerer til børnemishandling.

1+3: Ja.

2: Det at der slet ikke kommer nogle støttetimer med eller noget. Jeg har en 
dreng, der beskrives som havende brug for 1:1 til overleveringssamtalen, og de 
var sikre på han ville blive udsat/få specialtilbud, men hvem stod der 1- 
august? 

Og det er gået helt forfærdeligt! 

3: Alle er tabere og allermest barnet!

1: Det kunne være fedt, hvis det der blev skrevet om barnet kunne overføres til 
et pædagogisk notat, så var det der allerede, når man starter op i klassen. 
Man når ikke at lave underretning/observationer de første par måneder.” 
(Børnehaveklasseledere, Øst)

Det er ikke altid, at psykologen følger barnet fra børnehave til skole, men når dette er tilfældet 
skrives der videre i sagen fra børnehaven, hvis der kommer en ny indstilling. Hvis det er en ny 
psykolog, vil denne stadig have mulighed for at se det der ligger på barnet fra dagtilbudstiden. 
PPR beskriver overleveringssamtalen som det sted, hvor de kan videregive information om barnet. 
I den sammenhæng er det vigtigt, at det defineres, hvem der har ansvaret for, at denne viden 
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kommer med videre. Da der kan ske meget med børnene i overgangen fra dagtilbud til 
SFO/skole, pointerer psykologerne, at det er nødvendigt at børnene vurderes i skolemiljøet. 

Den anden indsats er udviklingen af en overordnet ramme for overgangsarbejdet, som er med til at 
skabe opmærksomhed på hvornår møder skal afholdes, mødetypen samt hvilke deltagere der skal 
deltage (herunder PPR). Dette vil skabe en gennemsigtighed og overskuelighed i forhold til 
kommunikationen på tværs af fagpersonale (adresseres yderligere i tema 6: Rammer for 
brobygning).

Opsamling på indsatser og anbefalinger – Tema 2

Indsatser
•  Pilottest med nyt overleveringsskema bl.a. med gruppeudtræk og barnets historik samt en 
evaluering og justering af skemaet

•  Udarbejdelse af procedure for almindelige og udvidede overleveringer bl.a. ift. 
koordinering og opbevaring af data, så den er lettilgængelig for alle relevante parter

•  Overordnet ramme i form af et årshjul til at skabe opmærksomhed omkring hvornår møder 
afholdes, mødernes indhold (mødetype) og obligatoriske deltagere   

Anbefalinger
•  Møde/åben snak med medarbejdere omkring kommunikation med udgangspunkt i 
spørgsmålet: Hvordan sikrer vi på den enkelte arbejdsplads at alle for den nødvendige 
viden, i god nok tid og detaljeret nok? 

•  Fokus på implementering af det nye overleveringsskema, så alle faggrupper føler sig klædt 
på til overleveringen i 2019
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Tema 3. Genkendelighed / kontinuitet

Viden om hinandens praksis
Generelt giver både børnehaveklasseledere, førskolepædagoger og SFO-pædagoger udtryk for, 
at de er overraskede over, hvor stor forskel der er på praksis, trods de er del af samme 
skole/område. På skolerne kommer dette bl.a. til udtryk gennem meget forskellige aktivitetsplaner 
(timefordeling), og hvilke kurser der tilbydes børnehaveklasselederne. Fra fagpersonalets side ligger 
der implicit i denne overraskelse en forventning om en ensretning, når man tilhører samme 
skole/område. Ligeledes er det et udtryk for, at der ikke er stor videndeling på tværs af samme 
faggruppe. ”Det er vildt, at der er så mange forskellige måder at gøre det på, når vi er samme 
skole. Man går lidt og tænker, at alle gør, som man selv gør.” (SFO-pædagog). I forlængelse heraf 
nævner personer fra alle faggrupperne, at det er inspirerende at høre om hinandens praksis. 

Det fremgår ligeledes af kortlægningen at det er forskelligt, hvor meget fagpersonalet kender til 
hinandens praksis på tværs af fagområder. Det italesættes bl.a. således:

”Hende som har været pædagog derovre i hundrede år, vidste ikke at vi 
stod alene med børnene (...) jeg tænkte ”gud, vidste hun ikke det?” Det 
er selvom vi er så tæt på hinanden fysisk og har kendt hinanden i mange 
år, som institutioner.” (SFO pædagog, Midt)

Viden om hinandens praksis er et godt grundlag for at skabe genkendelighed og kontinuitet for 
børnene i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole. Alle institutioner i Faxe Kommune har 
brobygningsaktiviteter, der overordnet har til formål at skabe en genkendelighed og dermed 
tryghed omkring overgangen.  Område Vest har siden skoleåret 2016/2017 haft et DGI-samarbejde 
på tværs af dagtilbud, SFO og skole. Omdrejningspunktet er fælles lege, som leges i dagtilbud og 
SFO/skole, og hvor der kan bygges videre på sværhedsgraden afhængig af børnenes alder. Dette 
samarbejde har styrket relationerne mellem førskolepædagoger, SFO-pædagoger og 
børnehaveklasseledere og personalet italesætter, at det har skabt en kontinuitet for børnene. I tråd 
med dette er der som en del af et nyt årshjul indlagt netværksmøder med fokus på tidlig literacy for 
førskolepædagoger og børnehaveklasseledere samt et netværksmøde for Zippys Venner 
repræsentanter for førskolepædagoger, SFO pædagoger og børnehaveklasseledere (på sigt). 
Disse netværksmøder skal være med til at opretholde en relation mellem fagpersonaet samt skabe 
rum for videndeling på tværs af dagtilbud SFO/skole og dermed skabe kontinuitet i arbejdet.  

Derudover er der igangsat en indsats, hvor førskolepædagoger og SFO pædagoger er blevet 
certificeret i det socio-emotionelle program Zippys Venner, som er målrettet de 5-7 årige. Børnene 
vil fremover møde historien om Zippys Venner og de dertilhørende snakke om følelser, 
kommunikation mv. i førskolegruppen i dagtilbud og i SFO’en/børnehaveklassen, hvilket vil skabe 
en kontinuitet for børnene i overgangen. I forbindelse hermed anbefales det, at det prioriteres at 
vedligeholde certificeringer ved udskiftning af personale samt at uddanne børnehaveklasseledere, 
så der er repræsentanter i alle områder4. 

Besøg – en brobygningsaktivitet
Besøg er den brobygningsaktivitet, som oftest benyttes i samarbejdet om overgangen. Generelt er 
alle fagpersoner positive omkring besøgene, der beskrives som vigtige for både børn og 

4 I november 2018 uddannes de sidste SFO pædagoger, så alle skoleafdelinger har en Zippys Venner 
repræsentant. Derudover uddannes børnehaveklasseledere fra område Midt.
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fagpersonale. En førskolepædagog beskriver et besøg, hvor hun med en anden pædagog var på 
besøg uden en børnegruppe således:

”Jeg synes den dag vi var derovre, Sanne og jeg, vi endte med at have en 
masse ideer med tilbage. Fx de samme bogstaver, som de havde deroppe. Så 
der var genkendelighed med bogstaverne – hvad de havde der og hvad vi 
havde.” (Førskolepædagog, Vest)

Af kortlægningen fremgår det, at der fra lokalområde til lokalområde er stor variation i mængden 
af besøg, besøgstyper og formålene med besøgstyperne. I figur 5 ses en oversigt over alle 
besøgstyper og de forskellige formål, der kan relatere sig hertil. Besøgstyperne er inddelt i planlagte 
og ikke planlagte besøg, hvor ikke-planlagte besøg betyder, at der ikke er en fast dag, men i 
stedet åbent for besøg på specifikke dage/tidspunkter over en længere periode. 

Besøgstype Beskrivelse af besøg Formål med besøg

Børnehave 
besøger SFO 
(planlagt)

SFO inviterer børnehaven på besøg. 
Der er primært to typer heraf: 

1.  planlagte aktiviteter fx 
stjerneløb

2. fri leg + rundvisning

- Børnene introduceres til personalet og de 
fysiske rammer indenfor og udenfor

1. særlig mulighed for: at børnene 
præsenteres for alle relevante 
personaler + indblik i børnenes 
ageren i ”skolerammer”

2. særlig mulighed for: indblik i 
børnenes ageren i ”frie rammer” + 
løs snak med børnene

- Skabe genkendelighed og tryghed ved 
de nye rammer gennem fælles (DGI) 
lege

Børnehave 
besøger SFO 
(ikke planlagt)

Børnehaven bruger SFO’ens 
udeområder

- Børnene lærer udeområderne at kende
- Uformel snak mellem fagpersonale 

omkring nuværende og kommende 0. 
klasseelever

Børnehave 
besøger 0. 
klasse 
(planlagt)

Børnehaven inviteres ind i 0. klasse

1. mens 0. klasseeleverne er der
2. mens 0. klasseeleverne er i SFO

1. Børnene ser et klasselokale og møder 
børnehaveklasselederen eller SFO-
pædagogen tilknyttet 0. klasse

2. førskolepædagogen får et indblik i 
børnehaveklasselederens 
arbejdsmetoder, indretning og 
aktiviteter i 0. klasse

Børnehave 
besøger 0. 
klasse (ikke 
planlagt)

Skolen inviterer børnehaven til at 
”droppe ind” efter behov/mulighed i 
bestemte tidsrum, hvor der er 
legetime i 0. klasse

- Børnene lærer skolen/klassen at kende
- Uformel snak mellem fagpersonale 

omkring nuværende og kommende 0. 
klasseelever

- Skabe genkendelighed og tryghed ved 
de nye rammer gennem fælles (DGI) 
lege

Figur 5. Besøg: typer og formål
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Børnehave 
besøger 
skolens hal 
(planlagt og 
ikke-planlagt)

Børnehaven besøger hallen og laver 
aktiviteter i denne.

1. mens 0. klasseeleverne er der
2. mens 0. klasseeleverne er i 

klassen

- Skabe tryghed ved skolens faciliteter

1. Skabe genkendelighed og tryghed 
gennem fælles (DGI) lege + 
børnehaveklasseleder/SFO-
pædagog kan observere børnenes 
relationer til hinanden og 
kendte/nye voksne

Juni-SFO-børn 
besøger 0. 
klasse 
(planlagt)

De kommende 0. klasseelever 
besøger klassen, mens nuværende 
0. klasseelever er i klassen

- Børnene ser klassen og hvad man laver, 
når man går i skole + får selv lov til at 
være med

- Lære børnehaveklasselederen at kende

0. klasse 
besøger 
børnehave 
(planlagt)

Der aftales et tidsrum hvor 
0.klasseselever besøger børnehaven 

- At lave en endelig afslutning/farvel til 
børnehaven for de nuværende 0. 
klasseelever

- At de nuværende 0. klasseelever kan 
fortælle de kommende 0. klasseelever 
om skolen

- Uformel snak mellem fagpersonale 
omkring nuværende og kommende 0. 
klasseelever

Børnehaveklas
seleder 
besøger SFO 
(ikke planlagt)

Børnehaveklasselederen kommer 
forbi SFO’en i juni måned

- At observere børnene, som bl.a. gør det 
nemmere at forholde sig til den 
kommende overlevering

Børnehaveklas
seleder 
besøger 
børnehave 
(planlagt)

Der aftales et tidsrum hvor 
børnehaveklasselederen besøger 
førskolegruppen i børnehaven. Der 
er to typer af besøg:

1. Børnehaveklasseleder 
observerer/deltager i aktiviteter

2. Børnehaveklasseleder har 
forberedt undervisning / øvelser 
og laver dette sammen med 
børnene. Kan både være med 
eller uden 
børnehavepædagog(er)

- At observere børnene i trygge 
omgivelser, som bl.a. gør det nemmere 
at forholde sig til den kommende 
overlevering

- At give børnehavepædagogerne 
feedback /indspark ift. eventuelle 
skoleudsættelser

- At børnene lærer 
børnehaveklasselederen at kende

2. Øge børnenes kendskab til 
skoleaktiviteter 

SFO-pædagog 
besøger 
børnehave 
(planlagt)

Der aftales et tidsrum hvor SFO-
pædagogen besøger 
førskolegruppen i børnehaven

- At observere børnene i trygge 
omgivelser, som bl.a. gør det nemmere 
at forholde sig til den kommende 
overlevering

- At give børnehavepædagogerne 
feedback/ ift. eventuelle 
skoleudsættelser

- At børnene lærer SFO-pædagogen at 
kende
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Den besøgstype, som færrest institutioner benytter er planlagte besøg af SFO-pædagog og/eller 
børnehavekasseleder i børnehaven uden børn og ikke-planlagte besøg i 0. klasse.

Det fremgår af kortlægningen, at det er en stor logistisk udfordring med besøg, når der er 
samarbejde med flere børnehaver/SFO’er/skoler. Her udvælges ofte 1-2 primære institutioner, som 
der samarbejdes med. På enkelte skoleafdelinger er der ikke besøg i børnehaverne på grund af 
denne udfordring.  Her efterspørges besøgene især, fordi de kan give fagpersonalet en bedre 
fornemmelse af børnene inden overleveringssamtalerne. På baggrund heraf anbefales det, at der 
afholdes lokale feedback møder, hvor det drøftes hvad formålene med de nuværende 
besøgstyper er, og om den nuværende praksis er optimal i forhold til at skabe 
kontinuitet/genkendelighed for børnene. Samtidig anbefales det, at der arbejdes videre med at 
løse de udfordringer, som dagtilbud, SFO’er og skoler, der samarbejder med flere institutioner i 
overgangen møder.

Psykologerne beskriver i forlængelse heraf, at de oplever et stort miljøskifte for børnene, og at både 
indretning og rutiner med fordel kan sammenstilles for at skabe mere genkendelighed for børnene.  
De forskellige kulturer i dagtilbud og SFO/skole kan mindskes ved at man taler herom. En igangsat 
indsats er på baggrund heraf udarbejdelsen af en inspirationsfolder, hvor der bl.a. er forslag til, 
hvordan man kan skabe kontinuitet gennem fælles rutiner. 

Ved flere brobygningsmøder nævnes job-swap, hvor fx en førskolepædagog og 
børnehaveklasseleder bytter job i nogle timer, som en potentiel brobygningsaktivitet. Formålet 
hermed skulle være at lære hinandens praksis og børnene bedre at kende. Det er forskelligt, 
hvorvidt fagpersonalet kan se fordelene herved. Som udfordring nævnes den forskellige 
organisering i dagtilbud/SFO/skole. Det anbefales, at der i stedet fokuseres på besøg uden børn i 
forhold til at opnå viden om praksis/børn. I den forbindelse, er det vigtigt, at formålet med 
besøgene tydeliggøres. Det skal pointeres, at afhængig af samarbejdet/graden af 
forventningsafstemning giver denne type besøg mere eller mindre mening. Det anbefales derfor, at 
dette afstemmes og at besøg uden børn fx tænkes med ind i forhold til introduktion af nyansatte, 
der arbejder med overgangen. Der kan ligeledes tænkes i hvilket fagpersonale, der kan være 
relevant i forhold til besøg. På en af skoleafdelinger udviste en læsevejleder stor interesse for at 
komme på besøg i en børnehave for at se hvordan de arbejder, og på denne måde skabe en 
bedre sammenhæng med arbejdet i skolen.  

Viden om barnet 
Som nævnt i tema 2, så opleves det, at der kan være en mangelfuld overlevering af viden om 
barnet ved overleveringssamtalerne. Et af de elementer, der mange steder videregives til SFO/skole 
er kompetencehjulet. SFO-pædagoger og børnehaveklaseledere italesætter en stor frustration 
over dette. Det opleves fx således:

”1: Kompetencehjulene, dem kan jeg ikke bruge til en skid

2: Smid dem ud!

3: Væk! (…) jeg bruger dem ikke

1: Jeg får dem, men jeg fatter dem ikke (…)

4: Jeg har ikke kursus i at læse dem, og jeg forstår dem ikke (…)
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2: Jeg forstår ikke at man fra kommunen af investerer i sådan et stort materiale 
og så stopper det ligeså snart de kommer i skole. Jeg forstår ikke, at man ikke 
fra kommunens side af får fundet et materiale der nærmest går fra vugge til 
grav, så vi har den røde tråd hele tiden, så alle kan følge med.” 
(børnehaveklasseledere, Midt)

Den kontinuitet for fagpersonalet, som børnehaveklasselederne efterspørger, er 
førskolepædagogerne ligeledes opmærksomme på:

”Jeg tænker kompetencehjulet bliver brugt forkert (…) det er fint, at man 
måske en gang om året bruger kompetencehjulet på hvert barn, fordi man 
opdager nogle ting, som man ikke lige er klar over. Men jeg synes ikke, at det 
er relevant at lave på et barn i ældstebørnsgruppen i april måned, hvor man i 
forvejen har travlt, hvis ikke der er noget (…) Jeg synes det er et godt 
arbejdsredskab for os, også hvis skolerne brugte det videre. Men når ikke de 
gør det, så synes jeg ikke det er nogle kræfter (vi skal bruge), for der har vi 
opdaget, hvor det er vi skal gå ind og tjekke kompetencehjulet i forhold til 
overleveringssamtalen med de børn, der har vanskeligheder.” 
(Førskolepædagog Øst)

For at imødekomme kritikken af kompetencehjulet i overgangsarbejdet og udrede, hvorvidt 
utilfredsheden primært gælder brugen af kompetencehjulet i overgangspraksis eller er mere 
generel, er der blevet udarbejdet en evaluering af kompetencehjulet. Det anbefales, at der i det 
videre arbejde med evalueringens resultater og planlægning af fremtidige redskaber er fokus på 
at skabe en rød tråd og samle dokumentationsarbejdet i forhold til overgangen Det vil skabe en 
genkendelighed for fagpersonalet og lette opgaveløsningen, når data på barnet er samlet ét sted. 

Opsamling på indsatser og anbefalinger – Tema 3

Indsatser
•  Besøgsliste med overblik over de ti typer af besøg der benyttes, samt beskrivelse af 
formålene med besøgene 

•  Inspirationsfolder med eksempler på, hvordan man på tværs kan arbejde med at skabe 
genkendelighed for børnene i aktiviteter og rutiner

•  Certificering af førskolepædagoger, SFO-pædagoger og børnehaveklasseldere i det 
socio-emotionelle undervisningsmateriale 'Zippys Venner', for at danne en rød tråd for børn 
og fagpersonale

•  Netværk for Zippys venner repræsentanter, hvor der videndeles blandt det certificerede 
fagpersonale

•  Netværk for tidlig Literacy (ved Læse- og sprogkonsulent Pernille Sørensen), hvor der 
videndeles blandt førskolepædagoger og børnehaveklasseledere

•  Lokale brobygningsmøder, hvor der i snakken om skoleparathed også inddrages kontinuitet
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Anbefalinger
•  At prioritere videndeling på tværs af fagpersonale fx gennem besøg
•  At der på et brobygningsmøde fastlægges hvad formålene med besøgene er (der kan 
hentes inspiration fra besøgslisten) samt hvilke personaler, der er relevante

•  At der er opmærksomhed på at vedligeholde Zippys Venner certificeringer ved udskiftning 
af personale eller lignende 

•  At der på baggrund af evalueringen af kompetencehjulet vurderes, hvorvidt det fortsat er 
et redskab der fremadrettet skal benyttes, samt at der er fokus på at skabe en rød tråd, hvis 
nye redskaber tages i brug

•  At der arbejdes videre med at løse udfordringerne for de dagtilbud/SFO'er/skoler, som har 
flere institutioner som samarbejdspartnere i overgangen
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Tema 4. SFO’s rolle i overgangen

Førskolebørnene starter i SFO d. 1. juni.  SFO’erne har forskellig praksis i forhold til, hvordan arbejdet 
med de kommende 0. klasseelever struktureres. Her er der enten en fast SFO-pædagog på 0. 
klasserne eller SFO- pædagogen følger med op i indskolingen. Det er ligeledes forskelligt, hvordan 
dagenes aktiviteter struktureres i juni måned fx hvor meget SFO’erne følger skoledagens rytme. Der 
er dog generelt et fokus på, at der er en fast rytme for børnene, at de lærer de nye omgivelser at 
kende og på dannelsen af sociale relationer. 

Da SFO’en er det første fysiske møde med skolen, så er der flere fagpersonaler, der fremhæver 
vigtigheden af en opmærksomhed på, at italesætte SFO-starten ved snak om skolestart i 
førskolegrupperne samt have overvejelser herom ved brobygningsaktiviteterne. En 
børnehaveklasseleder fortæller:

”Børnene kan ikke rigtigt forholde sig til forskellen på SFO og skole. Der har vi 
talt med SFO om, at det er vigtigt for dem, at når børnehaven kommer på de 
første besøg, at de koncentrerer sig om SFO’en. Børnene kan ikke skelne.” 
(Børnehaveklasseleder, Vest)

Børnehaveklasselederen beskriver her, at de har valgt at prioritere overgangen til SFO ved at 
børnehavebørnene besøger SFO’en i stedet for børnehaveklassen. Når børnene så er startet i 
SFO’en i juni måned, så kommer de på besøg i børnehaveklassen og møder 
børnehaveklasselederen.

I forlængelse heraf er der igangsat to indsatser. Den første indsats er udarbejdelse af en 
inspirationsfolder, hvor eksempler på inddragelse af SFO vil indgå. Den anden indsats er målrettet 
indholdet af SFO’erne i juni måned. I forbindelse med den nye dagtilbudslov (1. juli 2018) er der 
lavet ændringer i Folkeskoleloven5, der er målrettet SFO’ernes tilbud før skolestart. SFO’erne skal i 
perioden ind til skolestart enten arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i 
børnehaveklassen eller temaerne i den pædagogiske læreplan (jf. dagtilbudsloven). På baggrund 
heraf er der igangsat et samarbejde med SFO’erne i forhold til at klargøre, hvilken lovgivning de 
følger samt udarbejde beskrivelser af indholdet i juni måned. 

Det anbefales desuden, at der er et større fokus på brobygning til SFO/SFO-personale samt, at der 
er fokus på SFO’ens rolle i indskolingen fx ved fast deltagelse af SFO pædagoger i 0. - 3. klasse, da 
dette vil være med til at skabe kontinuitet for børnene.

Tidligere SFO start
En stor andel af SFO-ledelsen - og personalet giver udtryk for et ønske om at rykke SFO start fra 1. 
juni til 1. maj. Dette begrundes med, at en tidligere SFO-start vil give SFO-pædagogerne et bedre 
kendskab til børnene, og på baggrund heraf en mere kvalificeret klassedannelse samt ro til 
indføring af børnene i skoleverdenen. En børnehaveklasseleder udtrykker fordelene ved en 
længere SFO-periode inden skolestart således:

”Hvis man har nogle rutiner, som børnene har med sig i rygsækken, så giver det 
bare en eller anden form for ro. Jeg har i mit tidligere job prøvet, at vi faktisk 
mere eller mindre har adopteret de rutiner, som førskolen (SFO) har arbejdet 

5 § 40, stk. 4 punkt 2.
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med og været med inde over i forhold til hvilke rutiner. Når de startede i skole, 
så kendte de rutinerne (…)Børnene var tre måneder i førskole (SFO), så der har 
de haft en lang periode til at få de her ting på plads. Det giver rigtig god 
menig at gøre det nemmere at komme i gang, hvis de har en form for rutine, 
som man kan tage over.” 

Det fremgår af ovenstående igen at tværfaglig videndeling er essentiel. I forlængelse heraf 
pointerer SFO-pædagogerne, at det er vigtigt, at der stadig er fokus på læring gennem leg og at 
skolen ikke rykker ind i SFO’en. En tidligere SFO-start vil kunne være med til at underbygge dette 
læringsfokus. Samtidig har flere SFO-pædagoger forbehold overfor at ændre SFO-starten, hvis ikke 
der følger ressourcer med: 

”Juni måned er nogen gange svær nok at få til at hænge sammen, hvis det 
var maj, så skulle der godt nok struktureres noget om. Men hvis ressourcerne er 
der, så vil det give rigtig god mening. Men sådan som det er lige nu, så vil det 
ikke fungere. Jeg kan ikke lige se, hvordan det skal lykkedes” (SFO-pædagog, 
Øst)

Ressourcer handler bl.a. om udfordring i forhold til fritagelse fra undervisningsskema. De fleste SFO-
pædagoger fritages for undervisningen i juni måned, så de kan løfte opgaven med de nye børn 
bedst muligt. Der er en bekymring omkring, hvordan dette skal struktureres, hvis SFO-start rykkes til 
maj-måned. Flere SFO-pædagoger nævner, at de gerne vil afslutte de ’gamle klasser’. En 
mulighed kunne være at en børnehavepædagog kan følge med op i SFO’en i en periode for at 
tage noget af ”presset” i forhold til dette6 eller ansættelse af’ brobygningspædagoger’.

Opsamling på indsatser og anbefalinger – Tema 4

Indsatser

•  Eksempler på brobygning til SFO i inspirationsfolder
•  I samarbejde med kommunens SFO'er udarbejdes en beskrivelse af SFO'ernes arbejde 
med de styrkede pædagogiske læreplaner/børnehavens komptenceområder i juni måned

Anbefalinger
•  Større fokus på brobygning til SFO/SFO-personale
•  SFO start rykkes til maj, hvis det er muligt at tilføre ressourcer til arbejdet
•  En pædagog fra børnehaven rykker med op i SFO’en i en del af overgangsperioden eller 
ansættelse af en 'brobygningspædagog' med halv tid i førskolegruppen i dagtilbud og 
halv tid i SFO/børnehaveklasse

•  Fokus på SFO’ens rolle i indskolingen fx ved fast deltagelse af SFO pædagoger i 0. - 3. 
klasse

6 Det skal igen bemærkes at der ikke er tænkt specialskoletilbuddene ind her. Der er ligeledes en udfordring i 
forhold til manglende pasningsmuligheder før skolestart fx pga. mangel af lokaler hertil. 
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Tema 5. Forældresamarbejde

Af kortlægningen fremgår det, at samarbejdet mellem institutionerne og forældrene har stor 
betydning for oplevelsen af overgangen mellem dagtilbud og SFO/skole.  I temaet bliver 
samarbejdet derfor både belyst fra et institutionsperspektiv og et forældreperspektiv. 

Institutionsperspektiv
”I højere grad er spørgsmålet om forældrene egentlig er skoleparate blevet 
relevant nu, fordi de bliver en så stor en del af den praksis der hedder skole (…)Der 
er et stort skift fra at gå i børnehave og så at gå i skole, hvor der er meget lidt 
indsigt, men et ønske om at forældrene er meget aktive (…). Så jeg ser, at der er 
fokus på, at forældrene bliver en aktiv del af skoleparatheden. Jeg ved ikke rigtigt 
om forældrene er skoleparate, og det kan også have en afsmittende effekt på 
børnene.” (Psykolog)

I ovenstående citat gives der udtryk for den store rolle, som forældre spiller i deres børn overgang 
fra børnehave til SFO/skole og i forhold til børnenes generelle trivsel, udvikling og læring. For at 
inddrage forældrene i skolernes praksis samt introducere til de forventninger, der er til forældrenes 
rolle i forbindelse med skolestart, har de fleste institutioner udarbejdet en folder til forældrene 
omkring skolestart. Der er på nuværende tidspunkt ikke en fælles skolestartsfolder for Faxe 
Kommunes institutioner. På baggrund heraf er et af indsatsområderne derfor at udarbejde fælles 
pejlemærker for det pædagogiske arbejde med skolestart. Disse pejlemærker kan bl.a. anvendes 
til dialog til forældremøder vedrørende forventninger til skolestart.  

Der er ligeledes variationer i praksis på tværs af institutionerne i forhold til forældresamarbejdet. 
Herunder hvordan man afholder forældremøder, hvornår på året møderne afholdes, og hvilke 
faggrupper, der holder oplæg for forældrene. I dagtilbuddene er der også forskel på, hvornår man 
holder forældresamtaler i førskolegruppen, og om det er alle forældre der fast indkaldes til samtale 
eller kun de forældre, som har børn med særlige udfordringer relateret til den kommende 
skolestart. Ved de samtaler der afholdes, er det primært førskolepædagogerne, der sætter 
dagsordenen for samtalerne. Det nye overleveringsskema (beskrevet i tema 2: Kommunikation), er 
derfor udarbejdet således, at forældre ikke kun skal skrive under, men ligeledes inviteres til at skrive 
om deres oplevelse af barnet eller fortælle herom, så pædagogerne kan notere dette i skemaet. I 
forhold til de udvidede overleveringer beskriver psykologerne, at det vil være til alles fordel, hvis 
forældrene altid inviteres med til disse. De ligger vægt på, at det er vigtigt at få forældrenes 
perspektiv, og at nogle forældre vil have det bedre med et personligt møde fremfor at skulle 
formulere sig skriftligt. Dette er derfor tænkt ind i den kommende procedure for overleveringer. 

Fagpersonalet oplever generelt, at forældrenes fokus er blevet mere centreret på det enkelte 
barn. Derfor er det særligt vigtigt med kommunikation omkring børnefællesskabet. Til at understøtte 
arbejdet hermed, er der blevet udviklet dialogkort til forældremøder. Dialogkortene har temaerne: 
fællesskab, konflikter og samarbejde som omdrejningspunkt. I forhold til forældrenes deltagelse i 
arrangementer og møder, beskriver fagpersonale og ledelse, at der er større tilslutningsgrad i skolen 
end i børnehaven. Der er et stort ønske om at få forældrene involveret tidligere. En af de indsatser 
der er i gangsat på baggrund heraf er en beskrivelse af forældreinddragende aktiviteter i 
inspirationsfolderen7. Det er vigtigt, at der er særligt fokus på, at der skabes en variation i typen af 

7 Beskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Børn & Ungepolitik arbejdsgruppen, der har fokus på 
overgangen fra dagtilbud til SFO/skole. 
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arrangementer, så det appellerer til forskellige forældre. Derudover er det ikke et succeskriterium i 
sig selv, at der er 100% deltagelse, men i stedet at alle forældre er deltagende i den grad, som de 
har mulighed for. 

Forældreperspektiv
For at inddrage forældrenes perspektiv i evalueringen af overgangsarbejdet, er der blevet 
udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse målrettet forældre, som har børn der er startet i 
børnehaveklassen. Undersøgelsen lanceres i efteråret, når forældre og børn har erfaringer fra 
skolestarten, og på sigt vil det være muligt at sammenligne resultaterne med de forrige år. 

Tilfredshedsundersøgelsen blev for første gang lanceret i oktober 2018. 130 forældre har besvaret 
undersøgelsen, som havde fokus på forældrenes specifikke oplevelse af overgangen fra dagtilbud 
til SFO/skole. Figur 6 viser antallet af besvarelser fordelt på de tre områder.

Figur 6. Antal besvarelser fordelt på skolernes placering

Område Vest Område Midt Område Øst
54 47 29

I forbindelse med resultaterne, skal der tages højde for, at der kan være en tendens til, at det 
særligt er ressourcestærke forældre, der besvarer spørgeskemaer. Dermed er der en usikkerhed i 
forhold til, hvorvidt undersøgelsen er repræsentativ for den samlede forældregruppe i Faxe 
Kommune. Det skal bemærkes, at spørgeskemaundersøgelse har været på dansk, og dermed er 
det ikke alle forældre, der har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet.

Tilfredshedsundersøgelsen viser, at forældrene overordnet er tilfredse med overgangen. Figur 7 viser 
fordelingen af besvarelserne i forhold til den generelle tilfredshed med overgangen. 

Figur 7. Hvor tilfreds er du alt i alt med dit barns overgang fra dagtilbud til SFO/skole?

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Som det fremgår af figur 7, svarer 90% af forældrene, at de er tilfredse eller meget tilfredse med 
overgangen fra dagtilbud til SFO/skole.  Forældrene har i undersøgelsen skulle tage stilling til 
samarbejdet med dagtilbud og skole, oplevelsen af inddragelse i overgangen, specifikke 
aktiviteter som fx forældremøder og besøg og barnets trivsel i børnehaveklassen. Der er generelt 
stor tilfredshed med de forskellige elementer. De spørgsmål, som skiller sig ud ligger på en 
tilfredshedsgrad mellem 67-73%8. 

8 Se bilag 1 for alle resultater af tilfredshedsundersøgelsen.
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Det drejer sig om:

- Hvorvidt forældrene føler sig tilstrækkeligt inddraget i overgangen
- Samtalen og forældremødet i dagtilbuddet før skolestart
- Tydelig formidling af dagtilbuddets forventninger til forældrene
- Kommunikation mellem forældre og SFO/skole om barnets trivsel

Der er enkelte dagtilbud og skoleafdelinger, som afviger markant fra gennemsnittet. Denne 
forældregruppe er generelt ikke tilfreds med overgangen fra dagtilbud til SFO/skole. Der skal dog 
tages forbehold for, at der er en stor usikkerhed forbundet med at se på resultaterne for de enkelte 
institutioner, da det flere steder er en lille andel af den samlede forældregrupper, der har deltaget i 
undersøgelsen.  Derfor er resultaterne ikke inddraget her, men de er sendt ud til alle skoleafdelinger 
og dagtilbud til refleksion ved kommende brobygningsmøder. 

Udover spørgeskemaerne er der foretaget fire uddybende interviews med forældre9. Resultaterne 
heraf ligger i tråd med de 39 fritekstbesvarelser, som forældre har bidraget med i 
spørgeskemaundersøgelsen. Flere forældre giver her udtryk for, at de ikke har haft en samtale om 
deres barns overgang i dagtilbuddet, og at de ikke har set eller hørt om overleveringsskemaet. 
Dette behov imødekommes ved næste overgang, hvor det nye overleveringsskema har et felt, der 
skal udfyldes af barnets forældre (dette er dog frivilligt). 

Forældrene har desuden et ønske om at blive inddraget mere i forhold til, hvad der laves i 
børnehaven det sidste år, da det vil give dem mulighed for at understøtte bedre derhjemme. Det 
kunne fx være i form af et årshjul over førskolegruppens aktiviteter, herunder også de 
brobygningsaktiviteter, der er planlagt i samarbejde med SFO/skole. Desuden efterspørger 
forældrene mere information omkring SFO’en. Særligt i forhold til det praktiske fx indskrivning og 
hvornår SFO’en går på sommerferie. Der er ligeledes noget usikkerhed omkring SFO’ens funktion i 
perioden fra 1 juni og frem til skolestart. En forælder fortæller:

”Vores barn har haft det enormt godt med det (SFO’en i juni måned, red.) og 
vi har været enormt glade for det. Men det har været lidt forvirrende, fordi 
man er vokset op med andre mønstre og måder at starte på.” 

Ovenstående citat peger på, at der er behov for en øget opmærksomhed på at inddrage 
forældre i SFO’ens funktion inden skolestart. Citatet viser ligeledes, hvor vigtigt det er at 
fagpersonalet er opmærksomme på, hvordan skolestrukturerne har ændret sig fra forældrenes 
skolegang, og at det er nemt at tage de nuværende strukturer for givet, når man arbejder i dem til 
hverdag.  Det anbefales på baggrund heraf, at der afholdes et åbent hus arrangement for 
forældre og kommende skolebørn i november måned på alle skoleafdelinger. Til åbent hus 
arrangementet får forældrene mulighed for at stille spørgsmål til fagpersonale angående 
skolestarten og mere generelt om skolegangen. Det kan eksempelvis også være andet tværfagligt 
personale som sundhedsplejen, PPR og tandplejen. Derudover vil der være mulighed for at blive 
bekendt med skolens omgivelser/lokaler.

Forældrene giver desuden udtryk for, at der med fordel kunne være mere forventningsafstemning 
mellem børnehave og skole. En forælder beskriver det således:  

9 Der var i procesplanen planlagt fokusgruppeinterviews som med fagpersonalet, men det var ikke muligt at 
finde forældre til at deltage heri og derfor endte det med enkelt interviews. 
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”Jeg har haft indtryk af at snakken mellem børnehave og skole handler om 
individerne, men ikke de ting der fungerer/ikke fungerer generelt. Man burde 
jo tænke, at man ligeså godt kan bruge alt det man nu engang ved virker.” 

Citatet viser, at det ikke kun er forældrene, der kan have behov for at blive mindet om vigtigheden 
af at have fokus på den samlede børnegruppe.  Netop dette forsøges imødekommet med et nye 
årshjul og brobygningsmøderne mellem fagpersonale i dagtilbud og SFO/skole (rammesættes 
yderligere i tema 6: Rammer for brobygning).  

I forhold til at forberede børnene på SFO/skolestart (skoleparathed) påpeger flere forældre, at det 
er noget, som man skal fortsætte med at arbejde med i SFO’en og skolen. Der kunne fx være mere 
fokus herpå til forældremødet på skolen. Et par forældre udrykker bekymring for at dialogen 
stopper, når børnene når 0. klasse og ikke tages op i det videre skoleforløb. 

Opsamling på indsatser og anbefalinger – Tema 5

Indsatser

•  Børn og – Ungepolitik arbejdsgruppe: fokus på, hvordan man får inddraget de 
ikke-deltagende forældre

•  Forældremøder med SFO/skole i førskolegrupperne i børnehaven, som en del af 
den fælles ramme

•  Inddragelse af forældre til forældremøder via dialogkort og via hjemmeopgaver i 
forbindelse med det socio-emotionelle program ’Zippys Venner' i førskolegruppen i 
dagtilbud og SFO/skole

•  Forældreelement i overleveringsskema og invitation til forældre ved udvidede 
overleveringer

•  Inspirationsfolder med eksempler på forældreinddragelse 
•  Tilfredshedsundersøgelse til forældre i oktober måned med måling af tilfredshed 
med børnenes overgang fra dagtilbud til SFO/skole

Anbefalinger
•  Fokus på inddragelse / dialog frem for monolog til forældremøder og 
forældresamtaler

•  Udarbejdelse af årshjul i børnehaven, der giver forældre et indblik i daglige 
aktiviteter samt brobygningsaktiviter 

•  Afholdelse af Åbent hus arrangementer for forældre og kommende skolebørn 
med deltagelse af flere parter fx SFO, børnehave, tandpleje og PPR (evt. i stedet for 
indskrivning) på alle skoleafdelinger 
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Tema 6. Rammer for brobygning

Brobygningsmøder
Et brobygningsmøde defineres som et møde, hvor ledere og/eller fagpersonale mødes på tværs af 
institutioner og drøfter overgangen fra dagtilbud til SFO/skole.

Der er i Faxe Kommune i skoleåret 2015/2016 blevet udarbejdet et årshjul i forbindelse med børns 
overgange fra dagtilbud til SFO/skole, som alle institutioner skal følge. I dette årshjul er der i 
september måned planlagt et ”evalueringsmøde om sidste års overgang”.  I kortlægningen er det 
blevet tydeligt, at det i praksis ikke kun er dette brobygningsmøde institutionerne afholder. På figur 
8 ses et årshjul med afholdte brobygningsmøder i 2017/2018 samt det planlagte møde fra ’det 
gamle’ årshjul. 

Figur 8: Årshjul for brobygningsmøder 2017/2018

Det fremgår af figur 8, at der er stor forskel på, hvornår møderne afholdes, og hvor mange møder 
der afholdes i de enkelte områder og i de enkelte lokale institutioner. I skoleåret 2017/2018 afholdte 
område Øst 4 brobygningsmøder, område Vest 3 og område Midt 7.  Brobygningsmødernes 
indhold og deltagere varierer ligeledes. I figur 9 vises variationen af mødedeltagere. Tallene i figur 8 
refererer til mødetyper baseret på deltagere (se figur 9)
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Figur 9: Mødetyper baseret på deltagere

Mødetyper - 
deltagere

1. Ledelse

1.1 Skoleleder, 
områdeleder, 

skoleafdelingsleder
e, SFO-ledere, 

daglig pædagogiske 
ledere

2. Ledelse og 
medarbejdere

2.1 ledelse  samt 
medarbejdere og 

ledelse  fra 
sundhedspleje, PPR 

og tandpleje 

2.2 ledelse  samt 
førskolepædagog, 
børnehaveklassele

der og SFO-
pædagog

2.3 ledelse samt 
børnehaveklasselede

re, SFO-pædagog, 
førskolepædagog og 

læsevejleder

2.4 ledelse samt 
førskolepædagog, 

børnehaveklasseleder, 
SFO-pædagog og 

skolepsykolog 

Hvad der er på dagsordenen til møderne varierer ligeledes. Figur 10 er en oversigt over de 
forskellige indholdsmæssige mødetyper.

Figur 10: Mødetyper baseret på indhold

Mødetyper - 
Indhold

A. Evalueringsmøde 
(ser tilbage)

Evaluering af sidste 
års overgange 

herunder besøg, 
forældremøder, 

overlevering

B. Planlægningsmøde 
(ser frem)

B1. Indhold
Hvilke aktiviteter skal der 
afholdes næste år? Giver 
evalueringen anledning 

til ændringer af indhold?  

B2. Datoer
Konkrete aftaler om 

hvornår aktiviteter og 
møder afholdes, og 
hvem der deltager

C. Klassekonference 
med 

brobygningselement 
(ser frem og tilbage)

Gennemgang af 
specifik klasse ift. 

overgang og fagligt 
niveau/trivsel

Et brobygningsmøde kan indholdsmæssigt bestå af mødetype A, B og C på samme tid, men det 
kan ligeledes være baseret på én af mødetyperne. Det opleves desuden, at der ofte er sat for 
mange punkter på dagsorden eller for lidt tid af til de enkelte punkter. De mange møder henover 
året tyder på, at der er et behov for en ny ramme, der kan rumme de forskellige mødetyper, men 
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ligeledes, at det tydeligt fremgår, hvad formålet med møderne er. Nedenfor er et eksempel fra 
praksis:

Ledelsen beslutter, at børnehaveklasselederen skal lave fire 
undervisningsforløb i børnehaven. De sætter datoer og temaer for hvert 
besøg. Børnehaveklasselederen og førskolepædagogerne er frustreret over 
processen. De fortæller, at de synes det er en god idé, men at det ligger på 
et dårligt tidspunkt og samtidig var det nogle andre temaer, som 
børnehaveklasselederen fandt relevante. 

Fagpersonalet beskriver et ønske om ejerskab af nye initiativer og dermed en inddragelse i 
beslutninger. Hvis dette ikke er muligt, er der ønske om, at bevæggrundene for nye initiativer 
kommunikeres ud til fagpersonalet.  En måde at imødekomme ønsket om øget ejerskab af nye 
initiativer er ved at inddrage fagpersonalet i brobygningsmøderne. Én af de igangsatte indsatser er 
på baggrund af ovenstående en udarbejdelse af dagsordner for brobygningsmøder samt rammer 
i forhold til deltagere og formål, der vil fremgå af et nyt årshjul for overgangsarbejdet. 

Feedback
Førskolepædagogerne efterlyser et forum, hvor det er muligt at tale med SFO-pædagoger og 
børnehaveklasseledere om, hvordan det går nogle af de børn, der er startet i skole. Dette bunder 
bl.a. i et ønske om at understøtte det videre pædagogiske arbejde i SFO/skole med henblik på at 
videreudvikle det pædagogiske arbejde i førskolegruppen. Der er ligeledes en sammenhæng med 
den usikkerhed, der beskrives i tema 1: Skoleparathed/skoleudsættelse angående børn, der 
muligvis kommer for tidligt i skole. To førskolepædagoger beskriver deres oplevelse således:

 ”1: Èt er at man godt kan sige: ”Jeg tror Oskar er skoleparat”. Men når han så 
kommer i skole hvordan bliver han oplevet der? Var han så så klar? Ligesom vi 
giver dem nogle informationer, at man også får nogle informationer tilbage 
om, hvordan det er gået.

2: Også hvis der var noget grundlæggende, som de synes vi skulle bruge 
noget mere krudt på” (Førskolepædagoger, Vest)

En enkelt skoleafdeling og institution har for første gang i skoleåret 2017/2018 afholdt denne type 
møde (Mødetype C: Klassekonference med brobygningselement) og havde gode erfaringer 
hermed. Der er ligeledes et dagtilbud, der førhen har afholdt denne type møde, men som er 
stoppet pga. besparelser. Som tidligere beskrevet er én af de måder, hvorpå viden om børnene 
udveksles efter skolestart ved forskellige typer af besøg, men fagpersonalet anser ikke dette for 
værende optimalt, da der oftest er børn tilstede og opmærksomheden er andetsteds. Det er især 
førskolepædagogerne, der synes, at det er en god idé med feedback efter overgangen, men 
også SFO-pædagoger og børnehaveklasseledere kan se, at det kan komme alle til gavn på 
længere sigt ved at førskolepædagogerne benytter feedbacken i arbejder med den næste 
børnegruppe.

Som ved tema 1: Skoleparathed/skoleudsættelse og tema 3: Genkendelighed/kontinuitet 
anbefales det, at feedback bliver en del af de lokale brobygningsmøder.  
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Opsamling på indsatser og anbefalinger – Tema 6

Indsatser
•  Årshjul med brobygningsmøder herunder beskrivelse af formål/mødetype, deltagere og 
dagsordenspunkter 

•  Indarbejdelse af feedbackelement i brobygningsmøderne 
•  Skabelon til lokale årsplaner som inspiration 

Anbefalinger

•   Udarbejde lokale årsplaner med de involverede fagpersoner
•   Fokus på implementering af det nye årshjul samt opfølgning herpå i efteråret  2019 og 
eventuelle  justeringer af årshjulet på baggrund heraf
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Yderligere anbefalinger og oversigt over nuværende produkter

Anbefalinger ud over temaer
I forbindelse med dataindsamlingen har fagpersonalet gjort opmærksom på andre områder, hvor 
der er behov for fremtidige indsatser. De områder, der har fyldt mest er blevet omsat til de 
anbefalinger, som er beskrevet nedenfor. 

Anbefalinger

•  Opmærksomhed på overgangen fra 0. klasse til 1. klasse. Fagpersonalet har generelt 
italesat overgangen til 1. klasse, som en ligeså vigtig og svær overgang som overgangen 
fra børnehave til 0. klasse. Det opleves at børnene ikke er klar til de krav der bliver stillet i 1. 
klasse, og på baggrund heraf er der et ønske om øget fokus herpå  med henblilk på at 
styrke overgangen.

•  Lave et årshjul, der samler de projekter, der rammer personalet i førskolegrupperne i 
dagtilbud, SFO perosonalet der arbejder med de nye skolebørn samt 
børnehaveklasselederne for at se hvornår man kan igangsætte nyt, og hvornår der er 
behov for ro

•  Øget opmærksomhed på tosprogsbørn i overgangen. Fagpersonalet beskriver, at der er i 
dagtilbud er manglende hænder, og derfor er tale/hørepædagogerne pressede. I 
børnehaveklassen er der manglende muligheder for indsatser for tosprogede børn. Der er 
usikkerhed omkring, hvem man kan gå til, hvis et tosproget barn har behov for støtte. Der 
mangler en klar procedure på området samt personale med relevante kompetencer. 

Oversigt over nuværende produkter
 En beskrivelse af de fælles retningslinjer for arbejdet med overgangen mellem dagtilbud og 

SFO/skole i Faxe Kommune (som er lagt op på kommunens hjemmeside, så det er 
tilgængeligt for kommunens borgere)

 Fælles pejlemærker for det pædagogiske arbejde med skolestart
 Et årshjul, der illustrerer planlagte brobygningsmøder, netværksmøder og deadlines for 

indsendelse af materiale samt hvem der er ansvarlig herfor
 Dagsorden til brobygningsmøder
 Skabelon til lokale årsplaner
 Besøgsliste med beskrivelse af de forskellige typer af besøg, der benyttes i 

brobygningsarbejdet samt formål hermed
 Ny procedure og skema for skoleudsættelse
 Ny procedure for overlevering samt igangsat proces for nyt skema for overleveringen
 En inspirationsfolder målrettet førskolepædagoger i dagtilbud, SFO pædagoger og 

børnehaveklasseledere, som giver inspiration til aktiviteter/indsatser der er med til at skabe 
tryghed og genkendelse for børn og forældre i overgangen

 En årlig tilfredshedsundersøgelse målrettet forældre til børn i børnehaveklasserne med fokus 
på deres oplevelse af overgangen fra dagtilbud til SFO/skole 


