Den gode overgang mellem børnehaver og skole
Høng Børneunivers, Gården og Svalereden og Høng Skole

September
•
•

Skolen sender infobrev til forældrene til børnehaverne, som lægges på Børneintra.
Møde mellem teamledere og afdelingsleder/SFO-leder til dels afstemning
forventninger og dels datofastsættelser af fælles arrangementer d. 19/9 2019.

af

Oktober
•
•

•
•

Børnehaveklasseledere besøg på skolegruppe-forældremøder for skolegrupperne
(eftermiddagsmøder) i børnehaverne. (Mie og Janne sender tidspunkt til børnehaverne).
Møde mellem børnehaveklasseledere og skolegruppepædagoger d. 23/10 kl. 12.00 på
gl. side på skolen. Susanne og Pernille deltager. Præsentation af Sprogvurderingstest
og De 10 kompetencer.
Uge 42: SFO inviterer børnehaverne til arrangement.
Infomøde for forældre (skole) tirsdag d. 29. oktober kl. 19.00-20.30.

November
•
•

Eftermiddagsarrangement på skolen/SFO for skolegrupper samt forældre (skole og
børnehaver) d. 7/11 kl. 13.00-16.00.
Indskrivning nov/dec

Efter nytår
•

Teamlederne booker gymnastiksalen ca. en gang/måned, hvor skolegrupperne mødes
og laver fælles aktiviteter. Når datoerne kendes, sendes de til skolen, så SFO pædagoger og børnehaveklasseledere kan skiftes til at deltage.
Datoer:

Torsdag d. 30.1
Torsdag d. 27.2
Torsdag d. 26.3
Torsdag d. 23.4
Tidspunktet er kl. 10.00-11.00

Marts
•
•

Skolegrupperne inviteres til at komme og se All Stars på skolen d. 3/4 2020 kl. 9.0011.30 på ny side.
Forældresamtaler i børnehaverne, hvor der samtales om indholdet af overleveringen til
skolen

April/maj
•
•

Børnehaveklasselederne på besøg i børnehaverne - Mie og Janne kontakter
børnehaverne for dato.
Børnehaveklasselederne kommer til møde i børnehaven om de kommende elever - Mie
og Janne kontakter børnehaverne for dato. Overleveringsmateriale fra børnehaverne er
færdigudarbejdet og hentes og indgår i overleveringsmødet.

•
•

Peter Brandt tager på eftermiddagsbesøg i børnehaverne for at hjælpe forældre i gang
med Aula.
Skolegrupperne (de indskrevne børn) på besøg i skolen (skole og børnehaver) d. 30/4
2020 kl. 9.45-11.25 - herefter besøg i SFO til madpakkespisning og leg til kl. 13.00.

Maj
•
•

Åbent Hus i børnehaveklassehuset og i SFO (skolen) d. 6/5 2020 kl. 16.00-17.00.
Møder om børn med særlige behov (skole/SFO og børnehaver) - Teamlederne kontakter
Pernille, hvis der skal holdes samarbejdsmøder el.lign. før skolestart

Juni
•

Infomøde for børn og forældre (skolen) d. 16/6 2020 kl. 19.00-20.30.

August
•

De nye 0. klasser tager på genbesøg i de tre børnehaver. Tidspunkt aftales inden
sommerferien.

