Skolefællesskabet Odense Nord
og Børneinstitutionen Søhus-Stige

Samarbejdsaftale
for overgangen mellem dagtilbud og skole
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Om samarbejdsaftalen
Vi har fokus på en tydeliggørelse
af den pædagogiske praksis vedrørende

En god start på skolelivet
Denne samarbejdsaftale er indgået mellem
Skolefællesskabet Odense N og
Børneinstitution Søhus-Stige
Formålet er at sikre, at børn og
forældre får den bedst mulige oplevelse af helhed, sammenhæng,
tryghed og kvalitet i forbindelse
med overgangen fra dagtilbud til
skole.

•
•
•
•

Inklusion
Sprog
Børnesyn
Læringssyn

Dette praktiseres igennem mødevirksomhed i forskellige fora.

Aftalen skal understøtte arbejdet
omkring børnenes overgang fra
børnehusene til Skolefællesskabet.

Information
Børneinstitutionen
Søhus-Stige

Skolefællesskabet
Odense Nord

Hjemmeside
http://www.odense.dk/
subsitesbi1/bisoehusstige

Skoleporten
http://si.stigeskole.odense.dk
http://si.lumbyskole.odense.dk
www.soehusskolen.odense.dk

Mailadr.
jawj@odense.dk

Mailadr.
Stige-skole.buf@odense.dk
Lumby-skole.buf@odense.dk
Soehusskole.buf@odense.dk

Institutionsleder
Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen
2963 1124

Leder i Skolefællesskabet
Erling Pedersen

Daglige ledere
•
•

Samarbejdsaftalen tager sit udgangspunkt i de mange gode samarbejdsrelationer og erfaringer ,
som er under opbygning i lokalområdet, og er suppleret af refleksioner på baggrund af børn- og ungepolitikken.

•
•
•
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Afdelingsledere

Børnehuset Lumby
Conny Rasmussen
Børnehuset Lillelund
Søren Mehr
Børnehuset Stige
Sanne Worre
Børnehuset Søhus
Gitte Svane
Børnehuset Klostergården
Bjarne Meyland

•
•
•
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Lumby Skole
Vakant
Stige Skole
Jens Otto Dalhøj
Søhusskolen
Pia Thing

Tids- og handleplan
4 årlige skolestart
Der er i skolefællesskabet Nord 4
årlige optag til skolerne. Dagtilbud
og skole har en løbende dialog om
skole startere og der tages i videst
muligt omfang hensyn til det enkelte
barns parathed

lestart. Børnehusene inviterer til
dette.
Indskrivning
Indskrivning foregår digitalt i november måned.

Skolestartsdatoer for 2017/2018 er
For børn født i månederne

Kontakt til hjemmet
Forældre til børn der skal starte i
skolen vil blive kontaktet af den loOktober, november og december er kale skole senest 4 uger før skoleskolestart den 2. oktober.
start
Januar, februar og marts er
skolestart den 3. januar

Samarbejdsaftalen evalueres fælles
i ledelsen en gang årligt næste

Praktiske aftaler
Mål

informationer videre om dette.

Med udgangspunkt i de vedtagne principper for fleksibel skolestart der gælder for Skolefællesskabet Nord, Ubberud Skole og
Korup Skole, vil vi gøre overgangen mellem dagtilbud og skole til
en fælles opgave der skal sikre
det enkelte barn bedst mulige
betingelser for en god skolestart.

I øvrigt drøftes børnene på overgangsmøder mellem pædagogisk personale i børnehusene og
skolen.

Opgaven ses som en del af det
lokale samarbejde der tager sit
udgangspunkt i mål og delmål
vedtaget i børneledergruppen
Procedure ved skolestart

April, maj og juni er
skolestart den 1. marts.

Juli, august og september er
skolestart den 13. august.
Generel information
Den lokale skole deltager i forældremøderne i Børnehusene i april
2018 og fortæller om fleksibel sko-
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Den skriftlige overlevering fra
børnehusene skal som minimum
bestå af en beskrivelse af barnet, med fokus på sprog samt
den almene personlige udvikling.
Til dette anvendes det aftalte
skema.
I tilfælde af at der har været
iværksat foranstaltninger - f.eks.
i samarbejde med SOF - ergoeller fysioterapeut, støttekorps
3
eller andet, skal der også gives

Overgangsmøderne, som det er
skolens ansvar at indkalde til,
finder sted 4 gange årligt. Møderne finder sted henholdsvis i
juni, september, december og
februar. Der træffes aftaler om
disse møder senest 4 uger før
skolestart.
Deltagere i overgangsmøderne
er flg.: en Lærer/skolepædagog
samt en pædagog fra børnehuset.

Derudover afholdes der skolecafé 4 gange årligt for aktuelle
skolestartere, datoer for disse er
i skoleåret 2017/2018: 20.9.17,
12.12.17, 20.02.18 og 14.06.18.
Caféen foregår typisk i tidsrummet kl. 10-12. Skolen indkalder
ved at sende mails til forældrene
+ kopi til børnehuset.

Fælles initiativer
Børn i udsatte positioner

Afvigelser

Forældre til børn der er i en udsat position inviteres til en samtale om barnets videre forløb fra
børnehaven til skolen ca. et år
før børnene skal starte i skole.
Ved denne samtale vil vi sætte
fokus på barnets skoleparathed
og vores arbejde med at gøre
skiftet til skolen til en god og
succesfuld oplevelse for børn og
forældre.

Ved behov for skoleudsættelse
afholdes der et møde mellem
afgivende børnehus, modtagerskole, forældre samt evt. eksterne samarbejdspartnere.

Mødet munder ud i en tids-/
handleplan for skolestarteren.
Børnehuset har ansvaret for afholdelse af og indkaldelse til møder vedr. skoleudsættelse.

Maj/juni afholdes der samtaler
med forældre til børn, der vurderes at skulle tilbydes et andet
skoletilbud. Dette gøre i samråd
med psykolog fra Sundhed Og
Forebyggelse og med deltagelse
af den lokale folkeskole.

Mødet kan tidligst afholdes efter
den digitale indskrivning i november
(Se i øvrigt retningslinjer for skoleudsættelser)

Det er børnehusene der sikrer
indkaldelse af de relevante skoleledere til disse møder.
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Besøg for pædagogiske medarbejdere i børnehusene og på
skolerne
Formålet er, at opnå et større
kendskab til hinandens praksis
med henblik på øget kvalitet i
overgangen fra børnehus til skole, herunder forældreinformation.

Samarbejdsmøder

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt og hvis der i øvrigt er
grundlag for afholdelse, indkaldes der til fælles temamøde for
indskolingsmedarbejdere og
pædagogisk personale i børnehusene.

Deltagere: børnehaveklasseleder eller lærer eller skolepædagog samt pædagog fra børnehus.
Besøgene tilrettelægges når dette er forenelig med den daglige
praksis

Ledelserne sikrer at indholdet
på disse møder er aktuelt, og at
det understøtter vedligeholdelse
og udvikling af den pædagogiske praksis i de 2 institutioner.
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