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RUTINE: OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE 

Frist 
 

Hva 
 

Ansvarlig 
 

Kommentarer 
 

Høsten Foreldremøte Rektor Jf. Rutine, foreldremøter 

August Informasjon om 
årets skolestartere 

Rektor Skolen sikrer at lærere leser overgangskjema fra 
barnehagene.  

September Erfaringsdeling på 
ledernivå, styrere, 
skoleledere, PPT 

Kommunal- 
direktør 

Overgangsrutiner/-skjema evalueres på 
oppvekstmøte hvert annet år.  
1. gang i 2022.  

Oktober 
 

Skoleoversikt 
 

AMS sender  
listen til 
barnehagene 

Barnehage visualiserer for barn og foresatte hvilken 
skole det enkelte barn skal gå på.  

Info om skolens 
opplegg ifm. 
overgang 
barnehage-skole 

Rektor 
 
 
 

Rektor informerer barnehagene om opplegget. 

Januar Innkalling til 
samarbeidsmøte  
 
Avholdes i februar 

Styrer  Intensjonen er at skolene får oversikt over barn 
med særskilte behov.  

 Møte mellom skole og barnehage vedrørende 5-
åringer som har særskilte behov/behov for 
særskilt norskopplæring.  

 Styrer, rektor, pedagogisk leder og SFO-leder 
deltar.  

 Når det er formålstjenlig deltar spesialpedagog 
fra barnehage, PPT, helsesykepleier og 
foresatte. 

Februar Samarbeidsmøte 
avholdes 

Styrer Se over. Møtearena avtales mellom styrer og rektor. 

April/mai Skolen besøker 
barnehagene 

Rektor Rektor har ansvar for tidspunkt og styrer 
organisering. Intensjonen er å trygge barna. 

Besøk av nye 1. 
klassinger på skolen 

Rektor Skolen organiserer et totimers aktvitetstilbud for 5-
åringene. Styrer melder hvor mange som kommer i 
forkant. Husk foresatte når det gjelder enkeltbarn til 
enkeltskoler. 

Mai Kontaktlærer Rektor 
 

Kontaktlærer for 1. trinn fastsettes.                           

Innkalling til 
overgangsmøte 
sendes innen     15. 
mai. Avholdes i juni 

Rektor 
Styrer 
videresender til 
foresatte 

Overgangssamtale med PPT, skoleledelse, SFO-leder, 
ped.leder, styrer, kontaktlærer og foresatte. På 
skolen. Tid: Etter kl. 14.15. Aktuelle barn på nivå 1, 2 
og 3. 

Innen 31. 
mai 

Foreldresamtaler Styrer Barnet, foresatte og ped.leder skriver og sender 
overgangsbrev med bilde (se mal) til skolen. Skal 
gjøres på alle barn. 

Juni 
 

Avholde 
overgangssamtale 

Rektor 
 

Se punkt over. Følg møtemal. 

Førskoledag og 
foreldremøte 

Rektor Intensjon er å bli kjent.  
 
 

Informasjon til SFO-
personell 

Rektor Skolene sørger for at SFO-personale er godt 
informert/forberedt på elevgruppen som skal starte 
på SFO.  

 


