
Overgang fra 
barnehage til skole

Informasjon til foreldre/foresatte



Ålesund kommune har en plan for overgang mellom barnehage og skole.  
Barn og foresatte skal føle seg trygge på at både barnehage og skole gjør sitt 
beste for å skape kontinuitet og sammenheng mellom barnehage og skole.  
Dette krever at det er tett samarbeid med barna og foresatte, og samarbeid  
mellom ansatte i barnehage, skole og SFO.
Foresatte har en viktig rolle i overgangen. De skal være en støttespiller for  
barnet og samarbeide tett med de ansatte i barnehage, skole og SFO.

Mål for overgangen fra barnehage til skole i Ålesund
•  Barna skal oppleve overgangen fra barnehage til skole og SFO som trygg  
 og god
•  Barna skal oppleve samanheng mellom barnehage og skole
•  Å skape et godt grunnlag og motivasjon for å byrje på skolen
•  Å skape et godt grunnlag for det enkelte barns trivsel, utvikling og læring

Førskolebarn uten barnehageplass i Ålesund kommune må innlemmes i skolen 
sin plan for treffpunkt.



Forventninger til foresatte
Foresatte er engasjerte og deltar i barnet sin overgang mellom barnehage  
og skole.

Nyttige tips til foresatte før skolestart:
• Les for barnet. Snakk om det dere har lest, tenker og føler
• Skap positive forventninger til skolestart ved å snakke positivt om skolen 
 og SFO
• Legg til rette for samtaler om barnets tanker om skolestart slik at dere kan  
 hjelpe barnet å få realistiske forventninger
• Bli kjent med skoleområdet
• Se til at barnet ditt får nok søvn
• Hjelp barnet til å bli selvstendig
• Ta ansvar for fellesskapet, vær en god rollemodell
• Inviter andre barn og foreldre hjem for å bli kjent og knytte bånd
• Ha realistiske forventninger til barnet ditt
• Spør barnehagen eller skolen om du er usikker
• Hjelp barnet ditt til å være en god venn
• Sett grenser for barnet ditt på en positiv måte, og ros når barnet følger de



Hva skjer i barnehagen før skolestart?
• Barnehagen har et eget pedagogisk opplegg for barna siste året i barnehagen
• Alle foresatte inviteres til foreldremøte høsten siste året i barnehagen der får  
 de presentert plan for overgang fra barnehage til skole, orientering om  
 barnehagens pedagogiske opplegg, og får diskutere sin egen rolle og 
 medvirke i overgangen
• De ansatte i barnehage og skole samarbeider om en trygg overgang til skolen
• Overgangen til skole er tema i siste foreldresamtale på våren før skolestart
• Foresatte skal godkjenne all informasjon som utveksles mellom barnehage  
 og skole
• Barnehage og skole gjennomfører treffpunkt gjennom året for at overgangen  
 skal bli tryggere
• Barnehagetiden skal avsluttes på en god måte
• Det gjennomføres overgangsmøte mellom barnehage og skole for de barna  
 som er meldt til PPT, eller som eventuelt har oppfølging gjennom andre   
 instanser

I september gjennomføres det samarbeidsmøte mellom rektor, styrer, lærere 
og pedagogisk leder. Tema for møtet er planlegging av overgangsaktiviteter for 
kommende år. Barnehagen sender planen til foresatte. Foresatte som ikke har 
barn i barnehage kan kontakte skolen for informasjon.



Hva skjer i skolen før skolestart?

Innskrivingsdag
Innskriving er i januar måned det året barnet skal starte på skolen. Barnet får  
ved årsskiftet skriftlig invitasjon fra skolen og møter sammen med foresatt.

Førskoledag/Innskolingsdag
I månedsskifte mai/juni inviteres barnet til førskoledag/innskolingsdag. Barnet 
får møte klassekamerater, og aktuelle ansatte ved skolen, for eksempel rektor, 
kontaktlærer og leder for SFO(skolefritidsordning). Barnet vil også få omvisning 
på skolen.

Foreldremøte
Avholdes i forbindelse med førskoledag/innskolingsdag. Her får foresatte infor-
masjon om skolestart, hvilke forventninger skolen har til foresatte ved skolestart, 
og om evt. temakvelder i regi av skole/kommune.



Skoletilhørighet
Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de sokner til. I henhold til Opp-
læringslovens § 8-1, er det anledning til å søke om skolegang ved en annen skole 
enn den eleven sokner til. Rektor ved den enkelte skole vil kunne gi  
nærmere informasjon om saksgang.

Skolefritidsordning
Skolefritidsordninga (SFO) er et tilbud til elever før og etter skoletid, og i noen 
av skoleferiene. Tilbudet gjelder alle elever på 1.-4. klassetrinn, og for barn med 
særskilte behov på 1. – 7. trinn. SFO skal gi elevene mulighet til leik, kultur- og 
fritidsaktiviteter utenom skoletid.  SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.  
Barn med nedsatt funksjonsevne skal få gode utviklingskår.

Utsatt eller tidligere skolestart
Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år.  
For å søke om tidligere skolestart må barnet ha fylt fem år innen 1. april.  
I søknad om utsatt eller tidligere skolestart skal det utarbeides en sakkyndig 
vurdering fra PPT.



Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
PPT i Ålesund er en hjelpetjeneste for barn, unge og voksne med særlige opplæ-
ringsbehov. Tjenesten skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov 
får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal hjelpe bar-
nehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de legger 
til rette for barn og elever.

Skoleskyss
Som hovedregel har elever i grunnskolen rett på gratis skoleskyss dersom de 
har mer enn 4 kilometer skolevei, for 1. klasse gjelder retten dersom eleven har 
mer enn 2 kilometer skolevei. Skyssreglement for elever i grunnskolen finnes på 
hjemmesiden til Møre og Romsdal fylke: www.mrfylke.no/skoleskyss.

Målformer i grunnskolen
Kommunen gir forskrifter om hvilken målform som skal være hovedmål ved den 
enkelte skolen. Hovedmålet skal benyttes i skriftlig opplæring og i skriftlig arbeid.
Når minst ti elever på et av årstrinna 1-7 i kommunen ønsker skriftlig opplæring 
på et annet hovedmål enn det kommunen har vedtatt, har disse elevene rett til å 
tilhøre egen elevgruppe. Slik melding gis til den skolen der eleven skriver seg inn, 
og fortrinnsvis i forbindelse med innskrivingen.



Etter skolestart
Det inviteres til foreldremøte i slutten av august. Der vil skolestart bli oppsum-
mert og praktisk informasjon gitt. I løpet av høsten inviterer kontaktlærer til 
foreldresamtale.

Velkommen som elev til skolen i Ålesund
Informasjon om skolene i Ålesund finner du her: 
Skolane i Ålesund - Ålesund kommune (alesund.kommune.no)

Aktuelle nettsider
Utdanningsdirektoratet: www.utdanningsdirektoratet.no
Foreldreutvalget for grunnskolen: www.fug.no
Møre og Romsdal fylke: www.mrfylke.no 

Vi lærer ikke for skolen, 
men for livet.

Lucius Annæus Seneca

https://alesund.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/skolane-i-alesund/
https://www.udir.no/
http://www.fug.no
http://www.mrfylke.no

