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September 2019
Børnehaveklasserne tager på besøg i børnehaverne følgende dage:
2. september 2019

Besøg i Børnehuset Troldehøj kl. 9.30 - 11.30.
Besøg i Viskinge Børnehus kl. 9.30 - 11.30.

9. september 2019

Besøg i Børnehuset Troldehøj kl. 9.30 -11.30.
Besøg i Viskinge Børnehus kl. 9.30 - 11.30.

Oktober 2019
1. oktober 2019

Forældremøde på skolen for nye børnehaveklasse-forældre kl. 16.30 -17.30.
Skolen udformer en indbydelse, der mailes til
børnehaverne, som sørger for at distribuere den.
Mødet holdes på skolen – der deltager en repræsentant fra hver børnehave i mødet.

Marts 2020
11. marts 2020

Planlægningsmøde på Svebølle skole kl. 10-12
Formål: Planlægning af årshjul. Møder i det
kommende år, besøgsdage m.m
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April 2020
Besøgsdage på skolen
Børnehaveklasselederne inviterer til besøgsdagene.
30. marts 2020
20. april 2020

1. besøg af Børnehuset Troldehøj kl. 9.10-11.30
1. besøg af Viskinge Børnehus kl. 9.10-11.30

4. maj 2020
11. maj 2020

2. besøg af Børnehuset Troldehøj kl. 9.10-11.30
2. besøg af Viskinge børnehus kl. 9.10-11.30

Ved sygdom aflyses besøg og ny dato findes derefter.
Min. én voksen for børnehaverne deltager i besøgene.

Maj 2020
Overleveringskonference og evt. klassedannelse.
Børnehusene indhenter samtykkeerklæring fra forældre.
13. maj 2020

Børnehuset Troldehøj kl. 10-11
Viskinge Børnehuset kl. 11.30-13.30

Fra Svebølle Skole deltager børnehaveklasseledere, SFO-leder,
SFO-personale samt skoleleder.
Fra dagtilbuddene deltager de pædagogiske teamledere samt kontaktpædagoger.
Børnehaverne vurderer om der skal inviteres andre samarbejdspartner.
Forældrene orienteres om overleveringskonferencen via børnehaverne.
Før overleveringskonferencen skal der foreligge samtykkeerklæring fra
forældrene om overdragelse af barnet fra børnehave til skole.
Besøgsdage, hvor skole/SFO kommer i børnehusene
Efter den endelige klassedannelse, besøger børnehaveklasselederne og
SFO-personale de to børnehuse. Dette for at personalet kan opleve
børnene i deres kendte rammer.
18. maj 2020
25. maj 2020

Besøgsdag i Viskinge Børnehus kl. 8.30-12
Besøgsdag i Børnehuset Troldehøj kl. 8.30-12

Maj/Juni 2020
Skolen sender meddelelse til alle forældre om hvilken klasse deres barn
skal gå i. Heri annonceres forældremødet i september.

Juni 2020
2. juni 2020

15. juni 2020

Førskolearrangement på skolen for forældre og
børn.

3. besøgsdag for begge børnehuse i tidsrummet
kl. 12.30 til 15.30.
Dagen er uden deltagelse af pædagoger fra børnehusene.
Program:
Børnene er i deres nye klasse kl. 12.30– 14.00.
Børnene er i SFO kl. 14.00– 15.30.
Børnene tilbringer dagen sammen med deres
kommende børnehaveklasselærer og
SFO-personale.

