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Notat til forældre vedr. overgange – Fælleshåbsskolen
Formål med alle overgange: Formålet med overgangssamarbejdet er at sikre, at erfaringerne med
såvel det enkelte barn som hele børnegrupper ikke går tabt, og at overgangen for alle børn sker så
hensigtsmæssigt som muligt. Det tilstræbes at sikre optimale rammer for bedst muligt samarbejde
omkring elevernes trivsel og faglige progression.

Overgange Fase 1 - indskoling
Overlevering fra børnehave til 0. årgang.
 Børnehaverne Oasen, Brejning Fritidscenter og Vildanden mødes hen over foråret til besøgsdag på skolen.
 Overlevering mellem børnehaver og skole foregår for alle børn med inddragelse af ”Hjernen
og hjertet” (børneprofilen/kompetencehjulet)
 Børnehaveklasselederne besøger børnehaven for at opleve den hverdag, børnene kommer
fra.
 Børn fra andre børnehaver end fra skoledistriktet inviteres også til besøgsdagene.
 Overlevering af børn med særlige behov sker på møder med deltagelse af relevant personale,
forældre og ledelse.
 I forbindelse med besøgsdagene deles eleverne op i forskellige hold. Disse erfaringer medinddrages i forbindelse med den endelige klassesammensætning. På den sidste besøgsdag
sammensættes holdene i forhold til de klasser, man skal starte op i efter sommerferien.
 Der holdes et overleveringsmøde, hvor pædagoger overleverer børn til modtagende børnehaveklasseleder.
Overlevering fra 0. årgang til 1. årgang
 Der afholdes overleveringsmøde inden det nye skoleår, hvor personalet fra afgivende årgang
deltager sammen med ledelsesrepræsentant samt evt. deltagelse fra PLC.
 Indhold på mødet:
Afgivende personale skal gøre rede for elevernes faglige standpunkt og desuden redegøre
for, hvordan de fortsat tænker at styrke det sociale fællesskab på årgangen? (Live’n’learn
inddrages)
 Der drøftes særlige indsatser for børn med udfordringer socialt, fagligt og familiært.

Overgang fra fase 1 til fase 2 – mellemtrin
Overgang mellem skoleafdelingerne:
 Der afholdes overleveringsmøde inden det nye skoleår, hvor personalet fra afgivende årgang
deltager sammen med ledelsesrepræsentant samt evt. deltagelse fra PLC.
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Indhold på mødet:
Afgivende personale skal gøre rede for elevernes faglige standpunkt og desuden redegøre
for, hvordan de fortsat tænker at styrke det sociale fællesskab på årgangen? (Live’n’learn
inddrages)



Der drøftes særlige indsatser for børn med udfordringer socialt, fagligt og familiært.



Eleverne fra 2. årgang kommer på besøgsdage på Fælleshåbsvej og mødes med 3. årgang,
venskabsklasser. Hvis muligt møder de også deres kommende lærere.




De nye 3. klasses forældre og elever inviteres til info aften på Fælleshåbsvej maj/juni.
Kommende lærere besøger Skovbyvej.

Overgangen til SFO 1 i Brejning Fritidscenter
 Kommende SFO børn på besøg i Brejning Fritidscenter
 Børnene følges til Brejning Fritidscenter fra Fælleshåbsvej de første 5 skoledage på cykel
 Forældremøde I juni i klubben
 Klubpersonale inddrages i det fælles overleveringsmøde

Overgang fase 2 til 3 - udskoling
Overlevering fra Gårslev følger samarbejdsaftalen oktober ’17 (se Skoleporten).

Klassedannelse:
Hovedreglen er, at alle elever skal starte i en ny klasse - også eleverne fra Fælleshåbsskolen. Elever
og forældre har ikke mulighed for at fremsætte specifikke ønsker omkring klassedannelsen.
Det afgivende lærerteam vurderer den enkelte elev fagligt, personligt og socialt.
Denne vurdering indgår som et element i forbindelse med klassedannelsen.
Klassedannelsen tager højde for en god fordeling af eleverne set i forhold til køn samt faglige og
sociale kompetencer. Dette for at sikre, at der skabes grundlag for nye dynamiske klasser.
Sociale aktiviteter:

Elever fra 5. årgang på Fælleshåbsskolen inviteres til at se Gårslev Skoles teaterforestilling.

Elever fra 5. årgang på Gårslev Skole inviteres til en fælles idrætsdag for 5. klasserne, som
afvikles på Fælleshåbsskolen.
 Der planlægges og afvikles 2 arrangementer på 6. årgang.

