
 

 

”FRA ELDST TIL YNGST I MOLDE – SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE” 
 

 

 

MÅL 

 

 

TILTAK 

 

TID 

 

ANSVAR 

 

KOMMENTAR 

1) 

Sikre at skolen er informert 

og at fysisk miljø er 

tilrettelagt for barn med 

nedsatt funksjonsevne 

(gjelder der det kreves 

omfattende tilrettelegging). 

 

 

Styrer/PPT, i samråd med 

foreldre, informerer 

skolen om barn med 

nedsatt funksjonsevne 

hvor det kreves særskilt 

tilrettelegging. 

 

 

Senest innen 1. april,  

ett og et halvt år før 

skolestart 

 

Styrer, i samarbeid med 

PPT 

 

2) 

Øke kompetanse og 

samarbeid mellom 

pedagoger i barnehage og 

skole/SFO. 

Rammeplan for 

barnehagens innhold og 

oppgaver, læreplanen for 

skolen og andre sentrale 

styringsdokument legges til 

grunn for arbeidet. 

 

 

Fagmøte på barnehagen 

for 1. trinn lærere/SFO, 

pedagogiske ledere med 

ansvar for skolestarterne, 

styrer og rektor. 

Det opprettes faste 

grupper i forhold til 

skolens opptaksområde. 

 

 

Senest innen 1. oktober 

 

Styrer 

 

(Styrer i følgende 

barnehager er ansvarlig 

for å initiere møtet: 

Kvam, Øverland 

Hauglegda, Høgnakken, 

Kleive, Vågsetra) 

 

 

 

Hovedtema barnehage. 

 

Gruppeinndeling følger vedlagt. 

3) 

Sikre at barn med særskilte 

behov får tilpasset 

overgangen til sine behov. 

 

 

 

 

Informasjonsmøte 

mellom foreldre, styrer, 

rektor og PPT/andre 

instanser hvor plan for 

overgangen utarbeides. 

 

Innen 31. desember 

 

Styrer 

 

Husk å sikre at foresatte til minoritetsspråklige 

barn er ivaretatt mht informasjon, innmelding 

til skolen, søknadsfrist SFO mv 

4) 

Sikre en god overgang 

gjennom tidlig 

 

Foreldremøte i 

barnehagen for foresatte 

 

Innen 1. mars 

 

Styrer og rektor. 

Styrer for den største 

 

Hovedtema skoleforberedelse 

- i barnehagen 



informasjonsutveksling 

mellom foresatte, 

barnehage og skole/SFO  

jfr. rammeplan for 

barnehagen, barnehagenes 

årsplan, læreplaner og 

andre sentrale 

styringsdokument. 

til skolestarterne. 

Minoritetsspråklige 

foresatte skal sikres 

informasjon på egnet 

måte. 

 

 

 

barnehagen i 

skolekretsen initierer 

planleggingsmøte.  

 

(Styrer i følgende 

barnehager er ansvarlig 

for å initiere møtet: 

Kvam, Øverland 

Hauglegda, Høgnakken, 

Kleive, Vågsetra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- i skolen 

5) 

Skolestarterne skal bli kjent 

med skole /SFO – 

lokaliteter, uteområde mv. 

 

Skole/SFO kontaktes for 

besøk av skolestarterne. 

 

Skole/SFO legger til rette 

for besøket. 

 

Avtale gjøres innen 1. 

april 

 

Styrer 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

6) 

Utarbeide informasjon som 

skal videreformidles til 

skolen,  

jfr Rammeplan kap. 4 og 5 

og veilederen ”Fra eldst til 

yngst” s. 20 – 21. 

 

Pedagogisk leder og 

foreldre utarbeider i 

fellesskap skriftlig 

informasjon som 

videreformidles til 

skolen. 

 

 

Pedagogisk leder og 

barn utarbeider i 

fellesskap informasjon 

som videreformidles til 

 

På foreldresamtale innen 

1. mai 

 

 

 

 

 

 

Innen 1. mai 

 

 

Pedagogisk leder i 

barnehagen 

 

Jfr veilederen ”Fra eldst til yngst” står den 

enkelte barnehage fritt til å velge metoder og 

omfang for dokumentasjonen, så lenge den 

utføres i tråd med foreldrenes samtykke. 

 

Forslag til mal som kan benyttes følger 

vedlagt. 



skolen. 

 

7) 

Øke kompetanse og 

samarbeid mellom 

pedagoger/personale i 

barnehage, skole/SFO. 

Rammeplan for 

barnehagens innhold og 

oppgaver, læreplanen for 

skolen og andre sentrale 

styringsdokument legges til 

grunn for arbeidet. 

 

 

Fagmøte på skolen alle 1. 

trinn lærere, pedagogiske 

ledere med ansvar for 

skolestarterne og 

representanter for SFO. 

 

 

Innen 1. juni 

 

Rektor 

 

Hovedtema skole 

8) 

Skolestarterne får møte 

aktuelle ansatte på skolen. 

 

 

Alle skolestarterne 

inviteres til skolen. 

 

Innen 15. juni 

 

Rektor 

 

9) 

Gi foresatte kunnskap om 

skolehverdagen. 

Skolen/SFO skal bli kjent 

med den nye 

foreldregruppa. 

 

Alle nye foresatte 

inviteres til informasjons-

/dialogmøte på skolen. 

Minoritetsspråklige 

foresatte skal sikres 

informasjon på egnet 

måte. 

 

 

 

Innen 15. juni 

 

Rektor 

 

 

 

Tema - skole 

10) 

Avslutte barnehageløpet 

 

Elever på 1. trinn besøker 

barnehagen de gikk på. 

 

 

Tidlig høst (eks. i 

høstferien) 

 

Styrer inviterer 

 

 

 

 

 

 
 


