
Samarbejdsaftale med Skibet Skole, Bommerhaven og Skibet Børnehus 2020/2021 

Den mest betydningsfulde læring og erfaringsdannelse forud for skolestart sker typisk gennem planlagte og målrettede 

overgangsaktiviteter, hvor barnet tilegner sig værdier, normer og færdigheder, som tilhører en gruppe, man endnu ikke er en del af, 

men forventes at træde ind i. 

Målet for arbejdet: 

At give barnet forudsætninger for at træde kompetent ind i ”det nye” og understøtte oplevelsen af at høre til. 

Tidsplan: 

Tidspunkt Indhold/tema Formål Tovholder deltagere sted 
      

 1.september Fælles planlægningsmøde 
vedr. 
samarbejdsaftalen/årshjulet 

Planlægning af 2020 Skibet Børnehus Bommerhaven 
Skibet Børnehus 
Skibet Skole 

Skibet 
Børnehus 

29.september 
og  
1.oktober 
 

Job-shadowing 
Børnehavepædagoger på 
besøg i 0. klasse 

Vi bliver klogere på 
hinandens praksis. 

Børnehaveklasseledere 
Børnehavepædagogerne 

Pædagoger fra 
førskolegrupperne og 
Børnehaveklasse ledere 

Skibet skole  

Oktober 
Fredag i uge 41 

Skolens motionsdag 
(Corona undtagelse) 

Kommende førskolebørn 
kommer og hepper på 
skolebørnene 

Børnehavepædagogerne Børnehavepædagogerne og 
kommende skolebørn 

Skibet skole 

Oktober/ 
November 
 

Skoleparathedsundersøgelse 
(SPU) 
udføres i børnehaverne 

At kunne vejlede forældre i 
forbindelse med en 
eventuel skoleudsættelse 

Børnehavepædagogerne Børnehavepædagogerne Bommerhaven, 
Skibet 
Børnehus 
 

3. november 
kl 14.15-16.00 

samskabende samarbejde 
omkring kompetencemål 
 

Vi skal tale om hvordan vi i 
fremtiden bruger 
børnehavekonferencen 
mere konstruktiv/bedre.  

Personale fra Skibet Skole 
Pædagoger fra 
Bommerhaven  
Skibet Børnehus 

Børnehaveklasseledere, 
Afdelingsleder, ledende 
pædagog, 
børnehavepædagogerne, 
leder  

Skibet 
Børnehus 



24.november 
Kl. 14.15-16.00 

Børnehavekonference for 
nuværende 0. klasse og 
orientering om kommende 
skolebørn i 2020. 
 

Sparring på tværs af 
faggrupper i forhold til 
fokusområder 

Skole Børnehaveklasseledere, 
Afdelingsleder, ledende 
pædagog, 
børnehavepædagogerne, 
sundhedsplejeske. 
indkalde TCBU efter behov. 

Skibet skole 

December 
2020 

Webindskrivning 
(ansøgning 
omskoleudsættelse deadline 
start januar) 

Indskrivning til skolestart 
august 
Forældre har mulighed for 
at besøge skolen 

Skole Kommende forældre, 
skolepersonale 

Skibet Skole 

2021      

Marts/april Dialogværktøjet ”Den gode 
overgang” udfyldes 
 

Forældre og bh. pædagoger 
beskriver barnets 
udfordringer og potentialer 
Med særligt fokus på 
barnets 
skoleparathedskompetencer 

Børnehavepædagogerne Børnehavepædagogerne Bommerhaven, 
Skibet 
Børnehus 

9. marts 11. 
marts 
Kl. 8.00-11.30 

Job-shadowing 
Børnehaveklasseledere på 
besøg 5. marts Skibet 
Børnehus 7. marts 
Bommerhaven 

Vi bliver klogere på 
hinandens praksis. 

Børnehaveklasseledere 
Børnehavepædagogerne 

Pædagoger fra 
førskolegrupperne og 
Børnehaveklasse ledere 

Bommerhaven 
Skibet 
børnehus 

23. marts + 7 
+13. april 
Kl. 10.10-11.30 

3 besøg på skolens legeplads 
med madpakker fra 10.10 til 
11.30. 
Sidste legepladsdag den 2. 
maj med faste grupper og 
faste aktiviteter 

Personalet på kommende 0. 
årgang vil stå for en eller 
flere fælleslege i blandende 
grupper. 
 

Skole 
Den 13. april har Skibet 
Børnehus  og Bommerhaven 
1. aktivitet med hver. 

 Skibet skole 
 

26. + 27. april 
Kl. 8.00-11.30 

2 besøgsdage i 
Børnehaveklassen fra 8.00 
til 11.30 med madpakke. 

Kommende skolebørn får 
kendskab til de nye rammer, 
venner, pædagoger og 
børnehaveklasseledere. 
Børnene skal prøve at 
deltage i undervisningen og 
må gerne medbringe 
farveblyanter og penalhus. 

Skolen Kommende skolebørn,  
Pædagoger fra 
førskolegrupperne,  
børnehaveklasselederne 

Skibet skole 

Maj  
Trepartssamtaler 

Forældre og bh. pædagoger 
beskriver barnets 

 
Skolen 

 Skibet 
Børnehus 



Skibet 
Børnehus + 
Bommerhaven 

Husk forældresamtykke 
 

udfordringer og potentialer 
gennem fortællinger og ud 
fra dialogværktøjet” Den 
gode overgang”. 

 Forældre til kommende 
skolebørn, bh. pædagogerne  
Personale fra Skibet skole og 
Bommerhaven 

Bommerhaven 

Maj/juni Der arbejdes med fælles 
overgangstema: 
 ” Børne interview” med 
spørgsmål og dialog om 
kommende skolestart og 
glæden ved børnehaven. 

Igennem fælles projekt 
danne et samskabende 
fællesskab. 

Børnehavepædagogerne 
 

Kommende skolebørn 
Pædagoger fra 
førskolegrupperne 

Bommerhaven, 
Skibet 
Børnehus 

27. maj 
 
Kl. 14.15-16.15 

Børnehavekonference for 
kommende 0. klasse 
Bommerhaven kommer fra 
14.15 til 15.00. 
Skibet Børnehus fra 15.00-
16.15 

Overlevering af opgaver og 
fokus fra børnehave til 
skole. 
Orienterende forberedende 
møde vedr. børn med 
særlige behov, som skal 
starte i skole året efter. 

Skolen Børnehaveklasseledere, 
Afdelingsleder, ledende 
pædagog, 
børnehavepædagogerne,  
Indkalde TCBU psykolog, 
talepædagog og 
sundhedsplejerske, hvis det er 
relevant.  

Skibet skole 

 
3. juni 
9.00- 11.30 

Fælles udflugt til Kvark 
Mølle. Vi mødes kl. 9.00 ved 
Kvark Mølle og kl. 11.00 
spiser vi madpakker. 
 

Får mulighed for at lege 
med sin nye ven fra 0. klasse 
og opleve at være en del af 
det nye fællesskab.  

 Børnehaveklasseledere, 
børnehavepædagogerne fra 
Bommerhaven og Skibet 
Børnehus. + de børn der 
kommer udefra. 

Kvark Mølle 

10. juni 
Kl. 17.00-19.00 

Forældremøde Forberede forældre på 
skolestart 

Skole Børnehaveklasseledere, afd. 
leder, ledende pædagog og 
pædagoger fra 
førskolegrupperne 

Skibet skole 

      

26. August 
17.00-18.00 
 

Forældremøde 
 

Forberede kommende 
førskolebørns forældre 

Skibet Børnehus Børnehaveklasseledere og 
eller indskolingslederen, 
pædagoger fra 
førskolegruppen 

Skibet 
Børnehus 

September Forældremøde Forberede kommende 
førskolebørns forældre 

Bommerhaven 
Leder og pædagog. 

Kommende førskoleforældre  Bommerhaven 

29.september 
og  
1.oktober 
 

Job-shadowing 
Børnehavepædagoger på 
besøg i 0. klasse 

Vi bliver klogere på 
hinandens praksis. 

Børnehaveklasseledere 
Børnehavepædagogerne 

Pædagoger fra 
førskolegrupperne og 
Børnehaveklasse ledere 

Skibet skole  



 

 

 

3. november 
kl 14.15-16.00 

samskabende samarbejde 
omkring kompetencemål 
 

Vi skal tale om hvordan vi i 
fremtiden bruger 
børnehavekonferencen 
mere konstruktiv/bedre.  

Personale fra Skibet Skole 
Pædagoger fra 
Bommerhaven  
Skibet Børnehus 

Børnehaveklasseledere, 
Afdelingsleder, ledende 
pædagog, 
børnehavepædagogerne, 
leder  

Skibet 
Børnehus 

      

Oktober 
Fredag i uge 41 

Skolens motionsdag 
(Corona fri) 

Kommende førskolebørn 
kommer og hepper på 
skolebørnene 

Børnehavepædagogerne Børnehavepædagogerne og 
kommende skolebørn 

Skibet skole 

 1.september Fælles planlægningsmøde 
vedr. 
samarbejdsaftalen/årshjulet 

Planlægning af 2020 Skibet Børnehus Bommerhaven 
Skibet Børnehus 
Skibet Skole 

Skibet 
Børnehus 

24.november 
Kl. 14.15-16.00 

Børnehavekonference for 
nuværende 0. klasse og 
orientering om kommende 
skolebørn i 2020. 
 

Sparring på tværs af 
faggrupper i forhold til 
fokusområder 

Skole Børnehaveklasseledere, 
Afdelingsleder, ledende 
pædagog, 
børnehavepædagogerne, 
sundhedsplejeske. 
indkalde TCBU efter behov. 

Skibet skole 

Oktober/ 
November 
 

Skoleparathedsundersøgelse 
(SPU) 
udføres i børnehaverne 

At kunne vejlede forældre i 
forbindelse med en 
eventuel skoleudsættelse 

Børnehavepædagogerne Børnehavepædagogerne Bommerhaven, 
Skibet 
Børnehus 
 


