
Brobygning/overlevering Dagtilbud – Skole 2019-2020 (Skolestart aug. 2020) 

Tidsplan og opmærksomhedspunkter  

Mål: At understøtte en god brobygning mellem Væksthus og Skole med henblik på at skabe en tryg overgang og et fælles 

fokus på børnenes dannelse samt selvregulering og mestring af nye kontekster, jf. fælles indsatsområde i 
Børnefamiliedistriktet Hadsund. 
 

VÆKSTHUS – SKOLE  OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

Hvornår Handling Formål PPR/Familierådgivn. Væksthuset 

 Uge 36-39  Observation af 

børnehaveklassernes

praksis – besøg af 

VHpædagoger 

(datoer aftalt) 

 

Observation i et 

modul (1 ½ time 

observation +½ time 

refleksiv samtale)  

Tidsrummet kl. 8:00-

10:00 eller 8:00-

12:00 

Øget kendskab til hinandens praksis 

samt den hverdag børnene 

forberedes på ved overgang til skole. 

Herunder mulighed for fælles 

refleksion/drøftelse af såvel seneste 

som kommende brobygning. 

 

Kører som udgangspunkt hvert andet 

skoleår 

 

 

 

 

PPR inddrages tidligt i VH 

ift. udfordret børn og 

bekymringer i forbindelse 

med kommende skolestart 

VH inddrages tidligt i 

børnehavers eventuelle 

bekymringer/indsatser 

omkring kommende VH-

børn. 

 Uge 40 

 

Onsdag  

d. 02.10.19  

kl. 13:00 – 

14:00 

 

Møde mellem VH og 

skole   

(VHleder + afd.leder+ 

evt.skoleleder )  

 

 

Kort gennemgang af proceshjul 

samt drøftelse af kommende skoleår 

og eventuelle 

opmærksomhedsområder.  

 

Mål/formål for brobygning 

formuleres. 
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  Uge 50 

 

Mandag 

d. 09.12.19 

Kl. 14:00-

15:00 

Møde mellem PPR 

psykologer, VH og 

skole (afd.leder/leder+ 

evt. bh.kl.- 

koordinator)  

Drøftelse af børn med særlige 

udfordringer og potentiel 

skoleudsættelse. 

 Opsamling på børn med 

særlige udfordringer. 

koordinering ml. PPR-

psykologer VH og skole, 

udarbejdelse af PPV mv. 

Ved overvejelser og 

eventuelle forældresamtaler 

vedr. skoleudsættelse eller 

andet skoletilbud inddrages 

skolen. 

Uge ca. 50 Indskrivningsbreve 
til forældre til 

kommende 

børnehaveklasseelever 

sendes ud. (Afd.leder) 

Orientering 

Husk pjece MFK 

   

 

Uge 1,2+3    

2020 

Skoleindskrivning 

(digitalt) 
    

Uge 3 

d.13.01.20 

 

Visitation på 

Hadsund Skole – 

(leder, afd.leder, 

AKT, PPR og Jens 

Ottesen.) 

Drøftelse og visitering  PPV er sendt til skole mv. 

forud for visitationen.  

Forud for visitation er 

skolen inddraget i VH´s 

overvejelser. 

Uge 5 

d.27.01.20 

Kl. 12:30-

14:00 

 

Møde vedr. 

skoleudsættelser 
(leder af dagtilbud, 

VHleder, skoleleder + 

afd.leder) 

Drøftelse og afklaring.  PPR har været involveret i 

overvejelserne.  

Forud for mødet har skolen 

været inddraget 

Fra uge 8 

Senest d. 

14.02.20 

 

Svar på ansøgning om 

tidlig skolestart + 

ansøgning om anden 

skole end 

distriktsskolen. 

Orientering.    

 Uge 11 og 

frem 

Børnehavekl.teamet 

aftaler individuelt 

besøg i VH på skift- 

besøgene påbegyndes 

efter endelig 

 Observation af børnegruppen. 

 

 Sundhedsplejerske foretager 

motorik-test/motorisk 

screening af kommende 

skolebørn med henblik på 

afklaring ift. behov for at 

VH kommer løbende på 

besøg på skolen med mindre 

grupper af børn.  

 

Ekstra opmærksomhed på 
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klassedannelse. blive tilknyttet skolens 

motorikhold ved skolestart. 

brobygning og 

relationsdannelse ift børn 

med særlige behov. 

 

Skolen inviteres med ved de 

forældresamtaler, hvor VH 

finder det relevant. 

 

Uge 12 og 

frem 

Væksthuset laver 

udkast til 

klassedannelser 

 

 

Klassedannelsen sker med 

udgangspunkt i VH´s pædagogiske 

overvejelser, kendskabet til 

børnegruppen og under hensyntagen 

til Hadsund Skoles principper for 

klassedannelse.  

  Vær opmærksom på 

spredning af særligt 

udfordrede børn – herunder 

præmature - samt to-

sprogede børn. Tvillinger 

ikke i samme klasse. Ikke 

mange skoleudsatte i samme 

klasse.  

Uge 12 Intro/brobygnings-

arrangementer 

sendes ud til 

forældre til 

kommende 

børnehaveklass -

elever. (Afd.leder) 

Invitation og orientering.    

Uge 16  

 

Torsdag 

d.16.04.20  

kl. 10:00-

13:00 

Besøgsdag på 

Hadsund Skole - 

kommende 

børnehaveklasse-

elever     

 (før klassedannelse) 

Øget kendskab til børnegruppen 

Fælles oplevelse af skolen/lærerne mv. 
   

Uge 17 

 

Torsdag  

Deadline for 

klassedannelse – 

Væksthuset 

Udkast sendes til skolen.   Tilbagemelding ift. 

eventuelle særlige 

overleveringer – datoer 
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d.23.04.20 

 

 aftales. 

 

Uge 18 

 

Tirsdag  

d. 28.04.20  

Kl. 8:00-

10:00 

Gennemgang af 

klasseudkast. 

Møde VH/skole 

(leder+stuepædagog-

er samt afd.leder, 

SFO-leder+bh.kl.- 

koordinator)  

Drøftelse og kvalificering. 

 

Opmærksomhed på børn med særlige 

behov samt DSA. 

   

Uge 18  Afd.leder laver 

officielle klasser. 

 

Endelig udgave. 

 

(Besked til kontoret ca. 3 dage før 

breve sendes ud) 

Kontoret skal have besked 30.04.20 - 

sendes til Væksthuset.  

   

Uge 19 

 

Mandag 

d. 04.05.20 

Afd.leder sender brev 

om klasseplacering 
til kommende 

børnehaveklassefor-

ældre. 

Orientering.  

 

Brevet uddeles evt. i Væksthuset efter 

aftale. 

 

   

 

Fra uge 19  

 

Børnehaveklasse-

teamet påbegynder 

individuelle besøg og 

observation i VH. 

 

Observation af børnegruppen    

Uge 20 

 

Torsdag 

d.14.05.20 

Kl. 10:00-

17:00 

 

 

2. besøgsdag på 

skolen kommende 

børnehaveklasse-

elever (efter 

klasseplacering) 

Skole og SFO 

 

Øget kendskab til børnegruppen som 

klasse – børnenes oplevelse af 

klassefællesskabet/skolen/lærerne mv. 

 

Forældrene opfordres til at afhente ca. 

kl.15:00. 
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Uge 23  

 

Tirsdag  

d. 02.06.20  

kl. 14:15 - 

17:00 

 

Torsdag  

d. 04.06.20  

kl. 14:15 -

17:00 

Overlevering fra 

Væksthuset, 

klassevis – 

overleveringen foregår 

i Væksthuset. 

 

Nærmere plan aftales. 

 

 
 

Øget kendskab til hver enkelt barn. 

 

Børn med særlige 

udfordringer/behov overleveres på 

andre datoer med deltagelse af 

forældre og evt. PPR mv. 

(VHleder koordinerer) 

   

 Uge 24  

Torsdag 

d.11.06.20  

kl. 19:00-

21:30 

Orienteringsaften på 

Hadsund Skole 

kommende 

børnehaveklasse-

forældre 

(Børnehavekl.team+ 

ledelse) 

 

Orientering om skolen, klassetrivsel, 

forældresamarbejde, 

opmærksomhedspunkter mv. 

  Orientering til skolen om 

behov for tolk. 

Uge 25 

 

Fredag  

d. 19.06.20 

Kl. 12:00-

13:00 

Møde mellem VH og 

Skole  

(VHleder+ pædagog 

samt afd.leder, 

SFO.leder + bh.kl.- 

koordinator)  

Opsamling/evaluering samt 

forventningsafstemning og 

kvalificering af fokuspunkter mv. i 

forbindelse med 

brobygning/overlevering næste 

skoleår. 
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