OVERGANG BARNHAGE - SKOLE, REVIDERTE RUTINER
Gjeldene fra 01.09.2013
Vedtatt i hovedutvalget oppvekst- og kultur den 28.august 2013
For å sikre en god overgang mellom barnehage og skole, har oppvekst- og kulturetaten i Karmøy
kommune utarbeidet felles overgangsrutiner. Skolene må sørge for at barn som ikke går i
barnehage ivaretas ved at barn og foreldre inviteres til besøk, førskoledager og foreldremøter.
Rutinebeskrivelsen skisserer et minimum av samarbeid og kontakt mellom barnehager og skoler.
De som ønsker et utvidet samarbeid, kan lage egne avtaler om det. Det kan dreie seg om felles
kompetanseutvikling, hospitering, utvidet besøksopplegg, videreføring av overgangssamtalen
eller lignende.
Det forventes at styrer og rektor har løpende kontakt angående gjennomføring av rutinene.
RUTINEBESKRIVELSE OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Når

Hvem

Hva

September

Rektor

Skolen sender innskrivingsbrev til foreldrene hvor barnet ønskes
velkommen til skolen. Brevet inneholder elevkort som foreldrene
skal fylle ut og returnere til skolen. Brosjyren ”Velkommen til
grunnskolen i Karmøy” legges ved.

Medio
november

Styrer

Styrer inviterer rektor og en representant fra PPT til samtale om barn
med omfattende behov for særlig tilrettelegging. Samtykke fra
foresatte innhentes i forkant av samtalen.
Styrer informerer om minoritetsspråklige barn som skal overføres
skolen. Barnehagen foretar en kartlegging av barnets
norskferdigheter som sendes skolen innen 1.desember.

Januar/februar

Rektor

Oppvekst- og kulturetaten får skriftlig melding om hvilke elever som
har rett til spesialundervisning etter § 5.1.
Oppvekst- og kulturetaten får skriftlig melding om hvilke elever som
har rett på særskilt språkopplæring etter § 2-8.
Frist for å søke om ressurser til særskilt språkopplæring er 15.januar.

Vår

Styrer

Barnehagene besøker skolen etter avtale.

April/juni

Styrer

Styrer, rektor og en representant fra PPT møtes til samtale om
eventuelle barn som ved skolestart kan ha behov for særskilt
oppfølging innenfor ordinær undervisning. Samtykke fra foresatte
innhentes i forkant av samtalen.

Mai/juni

Rektor

Rektor og lærer inviterer til foreldremøte. Miljøarbeider med
koordineringsansvar i SFO bør delta på møtet.

Mai/juni

Rektor

Førskoledag(er) eller ”bli kjent stund” på skolen.

Mai/juni

Styrer/
ped.leder

Barnhagelærer har avslutningssamtaler med foreldrene til barn som
skal begynne på skolen til høsten.

Juni/august

Rektor/
lærer

Lærer har foreldresamtaler i 1.klasse.

