ÅRSHJUL FOR OVERLEVERING OG SAMARBEJDE
BØRNEHUSET KLØVERGÅRDEN TIL TØMMERUPSKOLE OG ØVRIGE SKOLER 2020.
Børnehuset Kløvergården arbejder ud fra Kalundborg kommunes Mål og
principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole, og de 10 skoleparathedskompetencer der er udarbejdet i Kalundborg kommune.*
De 10 skoleparathedskompetencer indgår i skolegruppernes aktiviteter, som
del af arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Hele året

Januar
Februar
Marts

Vi har både et formelt og et uformelt samarbejde med Tømmerup skole.
Det uformelle er typisk brug af skolens faciliteter, ikke fastlagte arrangementer hvor det er relevant at invitere hinanden.
Kløvergården levere børn til flere af kommunes skoler, vi besøger dem i
det omfang det er muligt.
Fælles aktivitet med 0. klasse
Fælles aktivitet med 0. klasse
Lærer fra 0. kl. inviteres til besøg i vores førskolegruppe.

April
Maj

Besøgsdage på Tømmerupskole og SFO
Afslutning med 1 overnatning med førskolegruppen.
Overleveringsmøde med barnets skole.
Besøgsdage på Tømmerup skole og SFO

Juni
Juli
August

Der aftales datoer for samarbejde med skolen det kommende skoleår.
Afholdelse af sommerferie.
Skolegruppe starter op efter sommerferien.
Der inviteres til forældremøde for de kommende skolebørn. Her deltager
skoleleder fra Tømmerup skole. Vi fortæller her om vores arbejde med
det kommende skolebarn, skoleparathed og forventninger til børn og
forældre.
Førskolebørn fra året før inviteres til genbesøg i Kløvergården. Her deltager lærer fra 0. kl.
Der laves kompetencehjul på de børn hvor vi mener det er relevant.
Vi afholder forældresamtaler, med udgangspunkt i skoleparathed.
Vi afholder forældresamtaler, med udgangspunkt i skoleparathed
Frist for indsendelse af ansøgning til skoleudsættelse samt andet skoletilbud 01.12.
Vi deltager i Luciaoptog på Tømmerup skole, hvorefter vi besøger børnehaveklassen.

September
Oktober
November
December

* Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole, samt de 10 skoleparathedskompetencer findes på Børneintra under overskriften ”Overgang fra dagtilbud til skole”, via
nedenstående link:.
https://kalundborg.inst.dk/Login.aspx?ReturnUrl=%2fUser%2fEntryPoint.aspx

