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Alle børn har gavn af en styrket
overgang fra dagtilbud til skole
ne bruge deres læringserfaringer fra dagtilbuddet i skolen og
støttes i at finde vej ind i nye børnefællesskaber i skolen.

Tidlige overgange i livet har betydning for, hvordan børn klarer sig i senere overgange i livet. Samtidig er en glad og tryg
skolestart for alle børn vigtig i forhold til at trives og udvikle
sig socialt og fagligt i skolen.

En sammenhængende overgang, som støtter alle børns
trivsel, udvikling, læring og dannelse, kalder på et stærkt
tværfagligt og praksisnært samarbejde mellem pædagogisk
personale og ledelse i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Dette
katalog kan give inspiration til at styrke det tværfaglige
samarbejde om overgangen.

Overgangen fra dagtilbud til skole er en tid, mange børn ser
frem til med spænding og nysgerrighed. For nogle børn er
det også en sårbar periode. Særligt for børn i udsatte positioner kan det være en hindring for deres læring i skolen og
deltagelse i sociale fællesskaber, hvis de ikke oplever at kun-

Hvor stammer erfaringerne fra?
Erfaringerne i inspirationskataloget stammer fra udviklings- og forskningsprojektet Styrket overgang til
skole for udsatte børn i dagtilbud, som Børne- og Socialministeriet står bag. Indsatsen er afprøvet i tæt
samarbejde med 12 dagtilbud og fire skoler i Aalborg, Vejle og Roskilde Kommuner i perioden. Den udviklede
indsats skal understøtte, at flere børn i dagtilbud i udsatte boligområder klarer sig bedre i skolen og derved
opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og livskvalitet på langt sigt.
Konkret består projektet af to delindsatser, der tilsammen skal styrke børnenes overgang til skole:
• En målrettet pædagogisk indsats i dagtilbuddet, som støtter børns muligheder for at deltage aktivt i
børnefællesskaberne i dagtilbuddet og stærke læringsmiljøer.
• En tværfaglig samarbejdsmodel, der fungerer som ramme for et styrket overgangspædagogisk sam
arbejde mellem pædagogisk personale og ledere i dagtilbud og skoler samt forældre.
Fælles for den pædagogiske indsats i dagtilbuddene og den tværfaglige samarbejdsmodel er, at det
pædagogiske personale har arbejdet målrettet med at udvikle børnenes sproglige, sociale og eksekutive
kompetencer – ud fra en fælles forståelse af, at disse kompetencer er særligt betydningsfulde for børnenes
muligheder for at trives og udvikle sig fagligt og socialt i skolen.
Projektet er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med udvalgte forskere på området i perioden 2016-2019.

Tværfagligt samarbejde er en vigtig nøgle til børns trivsel og læring
Samtidig er det afgørende at skabe social og faglig kontinuitet i overgangen. Pædagogisk personale i dagtilbud, skole og
fritidstilbud kan skabe denne kontinuitet ved bl.a. at støtte
børnenes sociale relationer til andre børn og voksne på
tværs af dagtilbud, skole og fritidstilbud og ved at planlægge
konkrete læringsforløb ud fra et fælles tema i overgangen.
På den måde kan børnene opleve genkendelighed og gøre sig
nye erfaringer i forhold til et pædagogisk indhold i dagtilbuddet, som skole og fritidstilbud bygger videre på.

Jo stærkere det fagprofessionelle samarbejde om børns
overgang fra dagtilbud til skole er, desto større mulighed har
børnene for at komme til at trives i skolen. En grundpræmis
for at lykkes med et stærkt tværfagligt samarbejde i praksis
er et vedvarende kommunalt og lokalt ledelsesfokus, der prioriterer, koordinerer og vedligeholder den fælles opgave, det
er at styrke overgangen fra dagtilbud til skole for alle børn.
Det er centralt, at alle børn møder genkendelighed, har en
følelse af at høre til og oplever at kunne træde kompetent
ind i det nye i skolen.
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Alle børn har gavn af en styrket overgang fra dagtilbud til skole

En styrket overgang begynder tidligt i dagtilbuddet
avancerede lege, og bl.a. udvikle stærke læsefærdigheder og
sprogforståelse i skolen.

Forskning viser, at sproglige, sociale og kognitive kompetencer er særligt betydningsfulde for børnenes trivsel, udvikling
og læring både i dagtilbuddet, i overgangen mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud og senere i skolen. Derfor har en
styrket overgang i projektet også handlet om, at pædagogisk
personale i dagtilbuddet arbejder målrettet med disse kompetencer samt egen praksis for at give alle børn de bedste
forudsætninger for at indgå i fællesskaberne, deltage i mere

Du kan også finde et inspirationskatalog på www.emu.dk/
dagtilbud om projektets anden delindsats:
Inspiration til samarbejdet mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud, Inspirationskatalog, 2019.

Hvem er kataloget skrevet til?

Hvad kan du læse om i dette katalog?

Dette inspirationskatalog er baseret på en evaluering af tre
kommuners arbejde med at styrke et overgangspædagogisk
samarbejde. Du kan finde evalueringsrapporten her
www.emu.dk/dagtilbud.

I dette inspirationskatalog kan du læse om:
• Den faglige forståelse og tilgang til overgangssamarbejdet i projektet

Kataloget henvender sig særligt til ledelsen i dagtilbud, skole
og fritidstilbud. Den lokale ledelse er en afgørende aktør i
forhold til at omsætte forandringer i praksis i samarbejde
med pædagogisk personale, der har en rolle i samarbejdet
om børnenes overgang. En styrket overgang til skole kræver
handling på alle niveauer i den kommunale organisation.
Kataloget kan derfor også læses af pædagogiske konsulenter og ledelser på forvaltningsniveau, der arbejder med at
understøtte det lokale samarbejde om børnenes overgang
til skole.

• Kommunernes erfaringer med at arbejde med
grundstenene i samarbejdsmodellen og de
konkrete tiltag, ledelsen og personalegrupperne
har igangsat
• Kommunernes erfaringer med at tilrettelægge et
tværfagligt overgangspædagogisk samarbejde
som en del af læringsmiljøerne i dagtilbud, skoler
og fritidstilbud.

De fire grundsten i samarbejdsmodellen

Gensidigt fagligt
kendskab og
udveksling af viden
om hinandens
praksis
Social sammenhæng
med fokus på barnets
deltagelse i
børnefællesskabet

Gensidigt, målrettet
og differentieret
samarbejde med
forældre
Etablering af fælles
og sammenhængende
læringsspor
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Forståelse og tilgang
til overgangen

Overgangen set i et børneperspektiv
• Separationsfasen handler om selve overgangen, hvor
barnet løsnes fra relationer og sammenhænge i dagtilbuddet og træder ind i de nye omgivelser på skolen. Her
gør barnet sig tanker og overvejelser om, hvordan det vil
blive at sige farvel til gode venner og voksne.

Den tværfaglige samarbejdsmodel bygger på en grundlæggende forståelse af, at børns overgang fra dagtilbud til
skole starter tidligt i barnets liv. Derfor er det vigtigt, at det
fagprofessionelle samarbejde om overgangen også starter
tidligt, og at alle fagprofessionelle understøtter samarbejdet
om overgangen i alle faser – uanset om børnene er i dagtilbuddet, fritidstilbuddet eller skolen.

• Integrationsfasen er tiden efter selve overgangen, hvor
barnet skal etablere sig i sit nye miljø på skolen. Her har
barnet behov for hurtigt at danne sig en fornemmelse
af, hvordan man opfører sig i den nye kontekst, hvad der
forventes af en og opleve sig som en anerkendt og værdsat del af skolens fællesskaber.

Overgangen til skole kan i et børneperspektiv ses i tre forskellige faser, som begynder lang tid før og slutter lang tid
efter den fysiske overgang. Denne grundtanke er udgangspunktet for samarbejdsmodellen.
• Forberedelsesfasen, hvor barnet forbereder sig til det
nye i skolen. Barnet gør sig forestillinger om skolen og om
sig selv i den nye kontekst. Barnet tilegner sig værdier,
normer og færdigheder, der gælder i skolens fællesskaber, selvom han eller hun endnu ikke er en del af dem.

Forberedelse

Baseret på Inge Schoug Larsen (2014):
Samarbejde om det skolestartende barn

Separation
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Integration

Forståelse og tilgang til overgangen

Samarbejdet om overgangen set i de professionelles perspektiv
Ledelse og personale i dagtilbud og skoler har forskellige
måder at samarbejde om overgangen på. I projektet er der
sondret mellem tre typer af samarbejde:

Det enkle
samarbejde

• Det enkle samarbejde betyder, at personalet i dagtilbud
og skoler arbejder med børnenes overgang hver for sig
uden en fælles opgaveforståelse.
• Det koordinerende samarbejde er udtryk for et udvidet
samarbejde, hvor personalet koordinerer barnets overgang og har en begyndende fælles opgaveforståelse, men
fortsat løser opgaver hver for sig.

Det
samskabende
samarbejde

• Det samskabende samarbejde betyder, at ledelse og
personale arbejder med barnets overgang i dialog og med
en fælles opgaveforståelse, hvor de udvikler ideer og
metoder sammen og både arbejder sammen og hver for sig.

Det
koordinerede
samarbejde

samarbejdsmodellen tænkes sammen med jeres lokale kontekst og udmøntes med blik for de omstændigheder, der gør
sig gældende hos jer.

Den tværfaglige samarbejdsmodel er baseret på tankesættet i
et samskabende samarbejde. Med et samskabende samarbejde, hvor der arbejdes med fælles ideer og metoder i arbejdet
med børnene, kan de professionelle skabe koblingspunkter
mellem læringsmiljøerne. Det kan fx være et fælles tema, en
sang, en fysisk genstand, ritualer eller aktiviteter, som det
pædagogiske personale udvælger i fællesskab og anvender
med børnene både før, under og efter overgangen. Koblingspunkterne er centrale for børnenes læreprocesser og bidrager
til at udvikle ny fælles praksis mellem de professionelle.

Ledelsen i dagtilbud, skole og fritidstilbud har en central rolle
i at rammesætte og prioritere et samskabende samarbejde.
Det handler både om at sætte retningen og signalere, at
vi vil et samskabende samarbejde. Det handler også om at
skabe den rette organisering af og ressourcer til samarbejdet, så det pædagogiske personale får de bedste betingelser
for at udvikle et tættere og mere forpligtende samarbejde
om overgangen.

Det er forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud og skole til skole,
hvordan det eksisterende samarbejde ser ud. Derfor skal

Spørgsmål til refleksion:
• Hvad kendetegner jeres nuværende samarbejde
om børnenes overgang fra dagtilbud til skole?
• Hvordan kan et mere samskabende samarbejde
om overgangen se ud i jeres praksis?
• Hvad er der behov for i jeres praksis, hvis I skal
(videre)udvikle et samskabende samarbejde om
overgangen?
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Et samarbejde
i fem faser
er vigtigt at være fleksibel og indtænke sin egen lokale kontekst i organiseringen. Nogle dagtilbud, skoler og
fritidstilbud tilpasser rækkefølgen af aktiviteter og faser i
samarbejdsmodellen, så den passer til deres eksisterende
praksis. Det er centralt, at fasernes indhold matcher lokale
arrangementer og praksis – også hvis det betyder, at nogle
faser forskydes på tværs af månederne i årshjulet. Det er
blandt andet forskelligt, hvornår børnene i de tre kommuner
starter i fritidstilbud, førskole og skole, og det har betydning
for planlægningen af overgangen.

Mange dagtilbud og skoler samarbejder allerede i dag om
overgangspædagogiske og skoleforberedende aktiviteter
for de ældste børn i dagtilbuddet. Udfordringen kan være at
sikre, at overgangspædagogiske aktiviteter ikke sker løsrevet
‘i hvert sit system’, men løses sammen ud fra en fælles forståelse af børnenes behov og tydelige mål for overgangen.
I projektet har kommunerne samarbejdet om at løse de overgangspædagogiske aktiviteter i fællesskab.
Samarbejdet har været tilrettelagt i et årshjul med fem sammenhængende faser, der løber over 14 måneder (september
til oktober i den viste figur). De fem faser skaber en struktur
for samarbejdet i praksis.

Der er udarbejdet en række materialer og redskaber, der
kan understøtte arbejdet i hver af de fem faser. Du kan finde
redskaberne på www.emu.dk/dagtilbud.

Erfaringer fra de tre kommuner viser, at årshjulet er et
vigtigt fælles holdepunkt for samarbejdet, men at det også

blev i god tid sørget for at afsætte tid og ressourcer til såvel møder om overgangssamarbejdet, fælles overgangspædagogiske aktiviteter som løbende
faglig sparring og refleksion for de deltagende
medarbejdere sammen med ledelsen.

I Vejle Kommune valgte den kommunale tovholder
at indarbejde samarbejdsmodellens fem faser og
de overgangspædagogiske og skoleforberedende
aktiviteter i en fysisk kalender, som blev delt med
det pædagogiske personale. På den måde blev det
tydeligt for alle, hvad der skulle ske hvornår, og der

Hvem indgår i det tværfaglige samarbejde om overgangen?
Ledelsen har en central rolle i at rammesætte og understøtte
samarbejdet i alle fem faser – særligt i forhold til at inddrage
og forpligte det pædagogiske personale, der ikke har den
aktuelle børnegruppe hos sig, i samarbejdet. Samtidig er
det centralt, at pædagogisk personale fra både dagtilbud
og skoler indgår aktivt i samarbejdet, hvis det skal lykkes at
skabe et styrket samarbejde om børnenes overgang.

• Til at drive og facilitere samarbejdet har kommunerne i
projektet udvalgt en tovholder for overgangssamarbejdet. Det kan være en leder eller en medarbejder, som
tager ansvaret. Erfaringer fra kommunerne peger på, at
det kan være en god ide, at tovholderfunktionen deles
mellem skole og dagtilbud for at sikre gensidig forpligtelse i samarbejdet. Tovholderfunktionen er central i forhold
til at holde samarbejdet i gang og løbende rammesætte
de forskellige faser. Dette gælder blandt andet i forhold til
at indkalde til møder, facilitere og samle op på møder.

I projektet har ledere og personale deltaget på følgende måde:
• Det pædagogiske personale i dagtilbud, skole og fritidstilbud har samarbejdet om den skolestartende børnegruppe hele året, før børnene starter i fritidstilbud/skole,
og fortsætter samarbejdet den første tid efter overgangen. Samarbejdet omfatter udvikling af fælles forståelse
af børnenes læring og udvikling, en fælles forståelse af
opgaven med at støtte børnene i overgangen, fælles
planlægning og gennemførelse af overgangspædagogiske
aktiviteter samt løbende fælles refleksion og sparring.

• Ledelsen i både dagtilbud, skole og fritidstilbud har
haft en afgørende rolle i forhold til at rammesætte,
prioritere og sætte retningen for overgangssamarbejdet. Samtidig har ledelsen en vigtig rolle i at facilitere
pædagogiske drøftelser med personalet om, hvordan et
samskabende samarbejde om overgangen kan forstås og
give mening lokalt.
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Et samarbejde i fem faser

Fase 1

Fase 5

Opstart og fælles
kortlægning

Integration, opfølgning
og evaluering

(sep.-okt.)

(aug.-okt.)

Fase 2

Fase 4

Fælles planlægning

Overgangen

(okt.-nov.)

(maj.-aug.)

Fase 3
Forberedende
overgangspæda
gogiske aktiviteter
(jan.-maj.)

Fem faser i den tværfaglige samarbejdsmodel
Fase 1. Opstart og fælles kortlægning:
• Det pædagogiske personale gennemfører observation
af hinandens praksis og mødes for at drøfte en fælles
lærings- og opgaveforståelse i samarbejdet

fælles overgangspædagogiske aktiviteter. Aktiviteternes indhold fastlægges lokalt.
Fase 4. Overgangen:
• Ud fra et fælles overgangstema arbejder dagtilbud, skole
og fritidstilbud med at skabe faglig genkendelighed for
børnene i overgangen

• Der afholdes individuelle forældredialoger for at inddrage forældrenes perspektiv, ønsker og behov ift. barnets
overgang til skole.

• Der er også fokus på at skabe social genkendelighed
i overgangen, fx ved overgangspædagoger, der følger
børnene, og ved overleveringssamtaler med forældre og
primære pædagoger.

Fase 2. Fælles planlægning:
• Det pædagogiske personale planlægger i fællesskab
overgangspædagogiske aktiviteter

Fase 5. Integration, opfølgning og evaluering:
• Gennem brug af overgangsmarkører, genbesøg i dagtilbud og genkendelige temaer fra dagtilbuddet i skolen
støttes børnenes følelse af tilhør og oplevelse af at kunne
indtræde kompetent i skolen

• Personale og ledelse vælger et fælles tema for de pædagogiske forløb i overgangen
• Dagtilbud, skole og fritidstilbud arrangerer fælles
forældredialog/-kommunikation forud for skolevalg og
skoleindskrivning.

• Det pædagogiske personale og ledelse gennemfører et
evalueringsmøde for at samle op på erfaringer med den
tværfaglige samarbejdsmodel.

Fase 3. Forberedende overgangspædagogiske aktiviteter:
• I månederne inden overgangen til skole/fritidstilbud
gennemfører dagtilbud, skole og fritidstilbud de planlagte

9

Et samarbejde i fem faser

Det har været fantastisk med de forløb, personalet
har planlagt sammen. Det er det, der rykker. […] Det
er ledelsen, der skal sætte rammerne for, at medarbejderne kan være sammen om at lære af hinandens praksis. I
det her projekt har ledelsen fået øjnene op for, at det gør noget
for medarbejderne. Vi skal stadig blive ved med at understøtte
samarbejdet på tværs. Det er vigtigt, at ledelsen giver den fornødne opbakning. Ledelsen skal være tæt nok på, så de kan lede
processerne.
Pædagogisk leder i dagtilbud

Til dig, der er leder eller områdeleder i et dagtilbud eller en skole
• Erfaringer fra projektet viser, at det tværfaglige samarbejde og videreudviklingen af pædagogisk praksis
forudsætter høj ledelsesmæssig prioritering i såvel dagtilbud som skole og fritidstilbud, for at det pædagogiske personale får tid og mulighed for at engagere sig i et mere forpligtende samarbejde og deltage
aktivt i planlægningen af arbejdet med den kommende skolestartsgruppe. Ledelsen kan være med til at
tydeliggøre, hvordan samarbejdet om overgangen er en del af og understøtter kerneopgaven i pædagogisk praksis.
• Det understøtter samarbejdet, når ledelsen prioriterer og skemalægger tid til overgangssamarbejdet
for at sikre, at indsatsen prioriteres i det daglige arbejde, fx sikre tid og mulighed for, at personalet kan
deltage i fælles planlægningsmøder, gennemføre fælles overgangspædagogiske aktiviteter, følge op og
videreudvikle samarbejdet.
• Kommunerne har samtidig erfaret, at det er afgørende, at ledelsen ikke kun sikrer organisatoriske og ressourcemæssige rammer for det styrkede samarbejde. Ledelsen har også en vigtig rolle i at facilitere den
fagprofessionelle udvikling i et styrket tværfagligt samarbejde om overgangen. Projektets erfaringer
peger på, at ledere, der går tæt på praksis, deltager i møder med personalet og skaber rammer for faglig
sparring og fælles refleksion med det pædagogiske personale, bidrager positivt til et styrket overgangssamarbejde.
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Et samarbejde i fem faser

Til dig, der er pædagogisk konsulent eller leder i forvaltningen
På baggrund af erfaringer i projektet tegner der sig en række områder, hvor forvaltningen kan spille en
væsentlig rolle i at understøtte et tværfagligt samarbejde om overgangen i praksis. Erfaringerne peger på,
at forvaltningen kan støtte arbejdet ved at:
• Tydeliggøre fælles principper og kommunale strategier for arbejdet med overgangen til skole. Principperne og strategierne skal sætte en klar retning og fælles værdier i samarbejdet, som daginstitutioner og
skoler kan arbejde ud fra. Kommunerne i projektet har fx gode erfaringer med at udarbejde samarbejdsaftaler mellem dagtilbud og skoler, anvende overleveringsskemaer og arbejde med et fælles tema i overgangen på tværs af skoler, dagtilbud og fritidstilbud. De tre kommuner har i forvejen haft strategier for overgangssamarbejdet, som samarbejdsmodellen har bidraget til at omsætte til konkret praksis i hverdagen.
• Varetage et tværgående blik på overgangssamarbejdet og facilitere udviklingsprocesser på tværs af områder og skoledistrikter i kommunen. Erfaringer fra projektet peger på, at ledelsesnetværk, hvor dagtilbuds-,
skole- og fritidstilbudsledelse mødes løbende til fælles videndeling og sparring om overgangssamarbejdet, er med til at styrke indsatsen. Derudover viser projektet, at forvaltningen kan have en vigtig rolle i at
understøtte de lokale ledelser i at prioritere et styrket overgangssamarbejde, også når det nogle gange må
ske på bekostning af andre opgaver eller indsatsområder.
• Ansætte overgangspædagoger, der følger børnene før, under og efter overgangen til skole for at sikre
genkendelighed og tryghed i overgangen. I projektet er der positive erfaringer med at ansætte en overgangspædagog i dagtilbuddet, som følger med børnene den første tid i skolen.
• Organisere fælles kompetenceudvikling for pædagogisk personale i dagtilbud, skole og fritidstilbud.
Erfaringer fra projektet peger på, at det har stor betydning, at personalet deltager i fælles tværinstitutionel
kompetenceudvikling. Det øger de fagprofessionelles kendskab til hinanden på tværs af dagtilbud og skole
og skaber et fælles grundlag for overgangssamarbejdet.
• Håndtere kommunale grundvilkår i overgangen som fx tidspunkt for skoleindskrivning og beslutning om
fordeling af børn i skoler. Dette har fx betydning for, hvor mange dagtilbud den enkelte skole modtager
børn fra, og hvor mange skoler det enkelte dagtilbud overleverer børn til, samt hvornår der er vished om,
hvilke skoler de skolestartende børn skal begynde i. Forvaltningen har her en rolle i at sikre processer, som
skaber de bedst mulige rammer for et styrket overgangssamarbejde.
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Et samarbejde i fem faser
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Grundstenene i det
tværfaglige samarbejde
om en styrket overgang
forskningen peger på spiller en væsentlig rolle i forhold til at
skabe sammenhængende overgange. De fire grundsten er:

Den tværfaglige samarbejdsmodel bygger på fire grundsten,
som beskriver centrale elementer i samarbejdet. Grundstenene er udviklet med afsæt i forskellige elementer, som

Gensidigt fagligt
kendskab og udveksling
af viden om hinandens
praksis
Social sammenhæng
med fokus på barnets
deltagelse i
børnefællesskabet

Gensidigt, målrettet
og differentieret
samarbejde med
forældre
Etablering af fælles
og sammenhængende
læringsspor

På de næste sider kan du både som leder og pædagogisk
medarbejder få konkret inspiration til at omsætte de fire
grundsten i praksis.
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Grundsten 1: Udveksling af
viden om hinandens praksis
Barnets mulighed for at kunne overføre viden og erfaringer fra dagtilbud til skole og fritidstilbud styrkes, hvis der
udvikles en fælles læringsforståelse hos de professionelle.
Det er også centralt for, at skolen reelt kan fortsætte, hvor
dagtilbuddet slipper, og bygge videre på de erfaringer og
kompetencer, som børnene kommer med.

Den første grundsten i samarbejdsmodellen handler om, at
personale i dagtilbud og skoler løbende udveksler viden
om hinandens praksis og får kendskab til de læringsmiljøer, som børnene deltager i. Dette for at udvikle en fælles
forståelse af børnenes læring. Det betyder, at det pædagogiske personale sætter ord på, hvordan børnenes læring og
udvikling kommer til udtryk i henholdsvis dagtilbud og skole.

Centrale erfaringer
Pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud,
fritidstilbud og skoler har gjort sig flere vigtige
erfaringer med den gensidige udveksling af viden
om hinandens praksis.
• For at kunne udveksle viden om hinandens
praksis er det centralt, at det pædagogiske
personale får mulighed for at mødes flere gange.
Det forudsætter ledelsesmæssig prioritering og
koordinering i fællesskab

• Det er vigtigt, at dagtilbud, fritidstilbud og
skoler tidligt påbegynder dialoger om børnenes
læring og overgang. Den tidlige dialog hjælper til
at skabe gensidig forståelse af hinandens kultur
og støtter derved samarbejdet
• Det er meget givende for den gensidige udveksling af viden om hinandens praksis, at personalet får mulighed for at komme helt tæt på
hinandens daglige arbejde, eksempelvis gennem
besøg og observation.

Sådan har dagtilbud og skoler fået mere indsigt i hinandens praksis
Planlægningsmøder
Dagtilbud og skoler har afholdt løbende fælles planlægningsmøder. Her har de fastlagt og koordineret deres overgangspædagogiske aktiviteter. Under møderne planlagde udvalgte
medarbejdere og ledere sammen et helt årshjul for deres
samarbejde. Medarbejderne fik her mulighed for at dele
deres erfaringer og sammen vælge, hvilke aktiviteter de
vil arbejde med under den overordnede ramme for samarbejdet.

Der er flere konkrete tiltag og initiativer, som kan bidrage til
en udveksling af viden om hinandens praksis:
Indledende møde om fælles læringssyn og
opgaveforståelse
For at starte samarbejdet op på en god måde har dagtilbud,
skoler og fritidstilbud afholdt et indledende møde. Her har
de drøftet deres børnesyn, og hvordan de forstod arbejdet
med børnenes overgang. Det indledende møde er et første
skridt til at starte en dialog mellem det pædagogiske personale om, hvordan de forstår læring, og til at opnå en gensidig
forståelse af hinandens forskellige perspektiver.
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Grundsten 1: Udveksling af viden om hinandens praksis

Observation af hinandens faglige praksis
For at udveksle viden har det pædagogiske personale gennemført observationer af hinandens praksis. De har besøgt
hinanden på tværs af dagtilbud, skole og fritidstilbud og
observeret hinandens faglige hverdag. Eksempelvis har en
børnehaveklasselærer besøgt et dagtilbud uden sin egen
børnegruppe for at kunne fokusere på at observere den
pædagogiske praksis.

• En mødeguide til at styre og rammesætte et fælles
opstartsmøde og en dialog om jeres fælles børne- og
læringssyn
• Et planlægningsværktøj, som kan hjælpe jer til at opstille
mål for samarbejdet og planlægge konkrete fælles overgangspædagogiske aktiviteter
• Et evalueringsskema og en guide til et evalueringsmøde,
som kan understøtte jeres refleksioner over jeres udbytte
af samarbejdet, og hvordan det kan forbedres yderligere.

På emu.dk/omraade/dagtilbud kan du finde en række redskaber til at støtte jeres arbejde med den første grundsten i
samarbejdsmodellen:
• En observationsguide, som kan fokusere jeres observationer af hinandens faglige praksis under gensidige besøg

Man skal have fokus på at finde en fællesnævner – et
fælles børnesyn. Det behøver ikke at være fælles fokusord.
[…] Vi havde egentlig bare brug for at forstå hinandens kultur. Man skal sikre, at der bliver skabt en fælles forståelse fra start og
få skabt en rød tråd. […] Det har været en øjenåbner, at det er virkelig
vigtigt at forstå hinandens børnesyn. For ellers sidder vi bare og projekterer vores forskellige syn ned i fx de fælles læringsspor, vi aftaler.
Pædagog i dagtilbud.
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Grundsten 1: Udveksling af viden om hinandens praksis
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Grundsten 1: Udveksling af viden om hinandens praksis

Vi har ikke sådan delt viden og erfaringer med
personalet i skole og fritidstilbud førhen. Nu har
vi været tvunget til at møde hinanden, og det har
været sundt for alle. Vi ser hinanden som fagpersoner og
samarbejdspartnere på en anden måde. Det betyder også,
at vi møder hinanden på en anden måde, og det har været
godt for alle.

Pædagog i dagtilbud.

Eksempel 2:

Eksempel 1:

Observation af pædagogisk praksis
i Roskilde

Observation af hinandens praksis
har erstattet job-swap i Aalborg

I Roskilde Kommune har udvalgte pædagoger fra
fritidstilbud besøgt det lokale dagtilbud flere gange
over et halvt år. Formålet har været at observere
praksis i dagtilbuddet. De har på deres besøg også
kunnet observere børnegruppen i forskellige aktiviteter. Samtidig har de været med i de daglige lege
og tematikker, så de og børnene har lært hinanden
at kende. Først og fremmest oplever pædagogerne, at besøgene giver dem en dybere indsigt i den
pædagogiske praksis. De får en større forståelse
for, hvordan dagtilbuddet arbejder med børnenes
læring, udvikling og trivsel. På samme tid fortæller
pædagogerne også, at børnene kan genkende dem,
når de starter i fritidstilbud. Pædagogerne oplever,
at de giver børnene en ro, at det ’bare’ er en af de
pædagoger, de kender fra dagtilbuddet.

I Aalborg Kommune tilrettelagde de tidligere såkaldt
job-swap som en del af overgangssamarbejdet. Her
byttede pædagogisk personale i dagtilbud og indskoling job en hel dag for at lære hinandens praksis
at kende og samtidig lære børnene at kende ved at
indgå i normeringen i hverdagen. Som led i projektet
erstattede personalet job-swap med observation
af hinandens praksis, hvor de ikke var en del af normeringen, men alene havde fokus på at observere
børnegruppen og læringsmiljøerne. Personalets
erfaring fra projektet er, at observation – til forskel
fra job-swap – har den store styrke, at personalet
bedre kan få indblik i, hvordan børnene interagerer
i forskellige aktiviteter i den pædagogiske praksis,
fordi de ikke selv indgår som en del af personalet.
På den måde kan personalet opnå et dybere kendskab til børnegruppen og den pædagogiske praksis.

Refleksionsspørgsmål:
• Hvad kendetegner jeres børne- og læringssyn i forhold til den skolestartende børnegruppe?
• Hvordan forstår I hver især og sammen opgaven om at skabe en stærk overgang til skole på tværs af
dagtilbud, skole og fritidstilbud?
• Hvordan kan I konkret planlægge samarbejdet om overgangen til skole?
• Har I arbejdet med at observere hinandens pædagogiske praksis for at opnå større gensidig indsigt i
hinandens faglighed? Hvis ikke, hvordan kan det ske?
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Grundsten 2: Social sammenhæng med fokus på børnenes
deltagelse i børnefællesskabet
dagtilbud. For det andet handler det om at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, så de oplever sig som en del af
børnefællesskabet i den nye kontekst i skolen.

Den anden af de fire grundsten i samarbejdsmodellen
handler om at skabe social sammenhæng for børnene i
overgangen. Det handler for det første om at understøtte
sociale relationer mellem børn på tværs af miljøer i skole og

Centrale erfaringer
Pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud og
skoler i de tre kommuner har gjort sig erfaringer
med, hvordan de bedst kan skabe social sammenhæng for børnene i overgangen:

• Der kan være brug for at arbejde differentieret
med at skabe den sociale sammenhæng, så der
især er fokus på børn, som har et særligt behov
for tryghed og støtte

• Social sammenhæng skabes i den personlige
kontakt mellem børnene og det pædagogiske
personale, i det fysiske møde med skolens
kontekst og ved, at børnene får mulighed for at
opleve, hvordan det er at være elev i skolen

• En systematisk overlevering af viden mellem de
fagprofessionelle om børnenes trivsel, udvikling
og faglighed er vigtig for at kunne skabe social
sammenhæng.
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Grundsten 2: Social sammenhæng med fokus på børnenes deltagelse i børnefællesskabet

Det her med, at de har været ovre på skolen og
set de større elever, det har betydet, at de ikke
føler, det er så stort et spring op til de store klasser. De føler sig trygge. De store kom og sang velkomstsang,
da de startede i skole. De har været sammen med de store
i undervisningen et par gange, fx hvor tredje klasse kom og
læste for dem. Dermed får de venskaber på tværs.
Forældre til barn, der overgår fra dagtilbud til skole.

Sådan har dagtilbud og skoler arbejdet med at skabe social sammenhæng
hvem overleveringsamtalerne er blevet gennemført. Nogle
dagtilbud og skoler har afholdt overleveringssamtaler for alle
børn. Andre dagtilbud og skoler har afgrænset samtalerne til
at være med børn, hvor der er bekymring for barnets trivsel
og udvikling.

Der er flere konkrete tiltag og initiativer, som har været med
til at støtte social sammenhæng for børn i overgangen fra
dagtilbud til skole.
Fælles planlægning og gennemførelse af
besøgsaktiviteter
Dagtilbud og skoler har sammen planlagt besøg, hvor børnene skal opleve, hvad det vil sige at gå i skole og lære skolens
kontekst at kende. I flere dagtilbud har børnene besøgt skolen en hel dag. Her har de fået mulighed for at være elever
på skolen for en dag med planlagt undervisning, frikvarterer
og aktiviteter i fritidstilbuddet. Nogle dagtilbud og skoler
har også arrangeret genbesøg i dagtilbud efter skolestart i 0.
klasse, så børnene har fået et gensyn med venner og voksne
i deres gamle vante rammer.

Pædagoger, der følger med i overgangen
Det pædagogiske personale kan også i sig selv være en del
af den sociale sammenhæng. I en kommune har en overgangspædagog været sammen med børnene i dagtilbuddet.
Dernæst overgik hun til at være sammen med børnene den
første tid i fritidstilbuddet og skolen. En anden kommune har
arbejdet med en håndholdt overgang til børn med særlige
behov. En pædagog fra dagtilbuddet, som kender barnet
godt, har fulgt barnet den første tid i skolen, enten ved at
være med fast eller ved tilbagevendende besøg.

Overleveringssamtaler
Det pædagogiske personale i dagtilbud, skole og fritidstilbud
har holdt overleveringssamtaler med forældre. Samtalerne
har givet mulighed for at dele vigtig viden om barnet. Det
er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan og med

På emu.dk/omraade/dagtilbud kan du finde et eksempel på
et skema til at overlevere vigtig viden om barnet mellem
dagtilbud, skole og forældre i overgangen.
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Grundsten 2: Social sammenhæng med fokus på børnenes deltagelse i børnefællesskabet

Formålet med de individuelle samtaler er, at forældrene fortæller om barnet. Alt lige fra om der har
været komplikationer med nogle ting, til hvordan
barnet er i hjemmet. Så kan børnehaven bidrage med, hvordan barnet er hos dem. Det handler om, at vi på skolerne
bliver klædt på til at modtage barnet. Så vi ikke skal opfinde
den dybe tallerken, men lærer af deres erfaringer.
Indskolingsleder om overleveringssamtaler.

Eksempel 1:

Eksempel 2:

Overgangspædagog i Vejle

En hel dag i skolen i Roskilde Kommune

Vejle Kommune oprettede funktionen, overgangspædagog, som led i arbejdet med et styrket
samarbejde mellem dagtilbud og skoler i projektet.
Overgangspædagogen fulgte de skolestartende børn
for at skabe en social sammenhæng for børnene i
overgangen. Mens børnene var i dagtilbuddet, indgik
overgangspædagogen i hverdagens lege og aktiviteter sammen med børnene. Overgangspædagogen
deltog i to forskellige dagtilbud for at lære en større
gruppe børn at kende og følge børnene, når de skulle
på besøg i den nye skole og fritidstilbud. Når børnene
startede i førskole i fritidstilbuddet, fulgte overgangspædagogen med, ligesom overgangspædagogen
var med børnene den første tid, efter at de startede
i skole.

I Roskilde Kommune har der været en lang tradition for, at børnehavebørnene besøger skolen inden
skolestart. Tidligere varede besøget to timer, og børnene havde også mulighed for at deltage i aktiviteter
i fritidstilbuddet. Som led i projektet blev besøget
i skolen udvidet til en hele skoledag og tilrettelagt
med aktiviteter, rutiner og regler, der minder om
den første tid efter overgangen fra dagtilbuddet.
Det pædagogiske personale i dagtilbud og indskoling
oplever, at det udvidede besøg bidrog til, at børnene
fik mere realistiske billeder af den hverdag og de
rammer, der ventede dem ved skolestart, ligesom
de fik bedre kendskab til voksne og andre børn i
skolen. Forældre til børn, der deltog i det udvidede
skolebesøg, giver udtryk for, at det var spændende
og motiverende for deres barn og bidrog til en øget
tryghed for barnet i skolestarten.

Refleksionsspørgsmål:
• Hvordan kan jeres samarbejde om overgang til skole konkret styrke social sammenhæng for børnene?
• Hvordan arbejder I med systematisk at overlevere viden om børnene mellem dagtilbud, skole og
fritidstilbud?
• Vil det efter jeres vurdering styrke børnenes oplevelse af tryghed og tilhør i overgangen, hvis der er pædagoger, som følger med børnene i overgangen? I givet fald, hvordan kunne en sådan ordning se ud
i jeres praksis?
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Grundsten 2: Social sammenhæng med fokus på børnenes deltagelse i børnefællesskabet
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Grundsten 3: Fælles og
sammenhængende læringsspor
Det gør de ved at tilrettelægge konkrete læringsmål og et
konkret pædagogisk forløb med et fælles indholdstema, der
fastlægges lokalt.

Den tredje grundsten i den tværfaglige samarbejdsmodel
handler om, at dagtilbud og skoler arbejder med at etablere
et fælles og sammenhængende læringsspor for børnene.

Centrale erfaringer
Dagtilbud og skoler i de tre kommuner har gjort sig
følgende erfaringer med at skabe et fælles og sammenhængende læringsspor i børnenes overgang:
• Planlægning af fælles læringsspor i den sidste
tid i dagtilbuddet og den første tid i skolen
giver mulighed for at arbejde med at skabe et
fælles sprog og en fælles læringsforståelse med
udgangspunkt i en helt konkret pædagogisk
opgave

• Det er vigtigt at medtænke, hvordan skolestartende børn fra andre kommuner eller dagtilbud,
som ikke indgår i samarbejdet, også kan deltage
i det fælles læringsspor
• For at skabe enighed om retningen for det fælles
læringsspor kan det være relevant, at ledelsen
i dagtilbud og skoler samt forvaltningen sætter
en ramme og eksempelvis fastlægger et fælles
overgangstema.

Sådan har dagtilbud og skoler arbejdet med at skabe et fælles læringsspor
skoler oplevet, at det er mere meningsgivende at planlægge
de konkrete aktiviteter hver for sig. Det betyder, at dagtilbud og skoler i planlægningen har defineret, hvilke fokusord,
læringsmål og tematikker de undervejs skulle arbejde med.
Derefter har det været op til den enkelte skole eller dagtilbud, hvordan de konkret bliver tænk ind i forløbet i egen
praksis.

I de tre kommuner har de arbejdet med at tilrettelægge et
fælles læringsspor ved i fællesskab at planlægge det sidste
pædagogiske forløb i dagtilbuddet og det første pædagogiske forløb i fritidstilbud eller skole efter sammen tema.
Fælles tema i pædagogiske læringsforløb
De tre kommuner har alle arbejdet med et fælles tema i
overgangen, men det er forskelligt, hvordan temaet er
blevet udvalgt, og hvordan dagtilbud og skoler har arbejdet med det. I en kommune er temaet blevet besluttet fra
kommunal side. I de to andre kommuner er det været op til
dagtilbud og skoler i fællesskab at vælge et tema.

På emu.dk/omraade/dagtilbud kan du finde følgende
redskaber til at støtte jeres arbejde med at skabe et fælles
læringsspor for børnene:
• Et planlægningsværktøj til at planlægge de overgangspædagogiske aktiviteter efter fælles mål.

I samarbejdet har dagtilbud og skoler fastlagt de overordnede linjer i arbejdet med temaerne. Dernæst har dagtilbud og

22

Grundsten 3: Fælles og sammenhængende læringsspor

Vi talte rigtig meget på det fælles planlægningsmøde
og følte, at vi var meget uenige om indgangsvinklen
til temaet. Men da vi fik uddybet det, så var vi ikke så
forskellige alligevel. Det handler om, at der er nogle termer, som
er forskellige mellem skoler og dagtilbud. Så vi synes, at det var
rigtig godt, at vi skulle forstå hinanden og hermed se, hvor vi
hver især kan lære af hinanden.
Pædagog i dagtilbud om planlægningen af et fælles tema i overgangen.

Eksempel 1:

Eksempel 2:

Et kommunalt besluttet fælles
tema i Vejle

Legeøen og Hop om bord i Aalborg
I Aalborg valgte dagtilbud og skoler sammen at anvende de fælles undervisningsmaterialer, Legeøen
og Hop om bord. Dagtilbuddene arbejdede med
Legeøen, mens skolerne arbejdede med Hop om
bord. Materialerne indeholder en række genkendelige elementer og er udviklet, så de følger naturligt
i forlængelse af hinanden og på den måde understøtter sammenhæng i overgangen.

I Vejle Kommune blev der udpeget et kommunalt
fælles tema for alle skoler og dagtilbud. Temaet
havde titlen En bid af verden. Dagtilbud og skoler
valgte, at de i overgangen konkret ville arbejde med
temaet madpakker. For at få inspiration inddrog
det pædagogiske personale og lederne områdets
sundhedsplejerske og en ernæringsekspert. Dette
brugte de til at planlægge et fælles tema med fokus
på sund mad i madpakken.

På planlægningsmøder mellem dagtilbud, skoler og
fritidstilbud drøftede personalet også fælles læringsmål, og hvordan de hver især kunne understøtte børnenes udvikling. Der blev ikke aftalt konkrete
aktiviteter i dagtilbud og skoler under temaet. Det
var derfor op til de enkelte dagtilbud og skoler,
hvordan de ville arbejde med materialerne.

Dagtilbud og skoler aftalte konkrete aktiviteter
sammen, men de valgte at tage afsæt i de lande og
kulturer, som børnene kom fra, og valgte sammen
fokusord for de pædagogiske forløb.

Refleksionsspørgsmål:
• Hvordan kan I arbejde med at skabe faglig genkendelighed for børnene i overgangen, fx skabe konkrete
koblingspunkter, hvor I krydser grænser mellem børnenes læringsmiljøer og jeres respektive praksis som
professionelle?
• Har I erfaringer med et fælles tema i overgangen, som pædagogisk personale arbejder med den sidste
tid, børnene er i dagtilbuddet, og som skoler og fritidstilbud arbejder videre med på nye måder efter
overgangen? Hvis ikke, hvordan kunne I forestille jer at et muligt fælles tema kan planlægges og gennemføres for at skabe genkendelighed hos børnene i overgangen?
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Grundsten 4: Gensidigt,
målrettet og differentieret
samarbejde med forældre
sætninger for at kunne understøtte deres barns udvikling
og deltagelse i dagtilbud og skole. Derfor er det vigtigt, at
dagtilbud og skoler tilrettelægger et forældresamarbejde,
der tager udgangspunkt i de enkelte forældres forudsætninger og behov.

Den fjerde og sidste grundsten handler om, at dagtilbud og
skoler samarbejder om at skabe et gensidigt, målrettet
og differentieret forældresamarbejde. Forældrenes fokus
på og involvering i barnets trivsel og læring i dagtilbud og
skole har afgørende betydning for, hvordan barnet klarer
sig i overgangen. Forældre har imidlertid forskellige forud-

Centrale erfaringer
Dagtilbud og skoler i de tre kommuner har gjort
sig følgende erfaringer med, hvordan de bedst kan
skabe et differentieret forældresamarbejde:
• Sammenhæng i overgangen for forældrene er
i flere tilfælde vigtigere end for børnene selv.
Forældrene har mange spørgsmål og bekymringer, og de sætter derfor stor pris på at kunne få
støtte i overgangen, så de bedre selv kan støtte
deres barn

• Der er behov for at gøre en særlig indsats for at
involvere alle forældre. I flere dagtilbud og skoler
er det en udfordring, at kun dele af forældregruppen møder op til arrangementer og møder
• Det er en positiv oplevelse for forældrene at
blive involveret i, hvordan deres barn udvikler sig
henimod overgangen til skole.

Sådan har dagtilbud og skoler arbejdet med at differentiere forældresamarbejde
fortæller om barnets overgang, og hvordan forældrene kan
understøtte dette.

I de tre kommuner har dagtilbud og skoler arbejdet med flere
initiativer og tiltag for at skabe et differentieret forældresamarbejde.

Sammenhæng for forældre i overgangen
Samtidig med at dagtilbud og skoler skaber en social
sammenhæng for børnene i deres overgang, har de også et
fokus på sammenhæng for forældrene. Det kan være ved, at
en overgangspædagog kender til forældrene og derfor nemmere kan spørge ind til forældrenes oplevelse af overgangen.
En håndholdt overgang for børn med særlige behov bliver
også brugt til at skabe sammenhæng for forældrene ved, at
pædagogerne fortæller dem, hvordan de kan støtte barnets
udvikling.

Inddragelse i overgangspædagogiske aktiviteter
Dagtilbuddene har arbejdet med at informere forældrene om
de overgangspædagogiske aktiviteter. Det har de gjort ved
at hænge billeder op i dagtilbuddet af et besøg på skolen
eller ved at lade børnene fortælle om de oplevelser, de har
haft på skolen med tegninger. Et dagtilbud har også, med afsæt i et fælles tema om madpakker, arrangeret et fyraftensmøde for forældre, hvor de kunne komme og lære om det at
lave sunde madpakker.
Forældremøder
Nogle dagtilbud og skoler har også afholdt fælles forældremøder. Her fortæller pædagoger fra skolen om det at
gå i skole, og hvilke forventninger der er til børnene. Andre
afholder også møder i starten af samarbejdet, hvor de

På emu.dk/omaade/dagtilbud kan du finde:
• En ramme for dialogen mellem pædagogisk personale og
de enkelte forældre med fokus på forældrenes perspektiver på barnets behov.
24

Grundsten 4: Gensidigt, målrettet og differentieret samarbejde med forældre

Vi havde en lærer med på et møde
med forældre til de kommende
skolebørn, som fortalte om, hvad
forventningerne er til børnene, når de kommer
i skole. Det giver pote ift. forældrenes viden.
Vi kan mærke det på flere måder, også ved at
børnene bliver mere selvhjulpne. Vi havde nogle
forældre, der erkendte, at de virkelig havde et
stykke arbejde foran sig for at støtte barnet i at
blive skoleparat.
Pædagog i dagtilbud.

Vi har selvfølgelig snakket om overgangen og alle
de ting, som børnene har lavet i dagtilbuddet frem
mod overgangen. Det betyder man som forældre
begynder at sætte fokus på overgangen på en anden måde.
Vi har fået at vide, hvad børnene arbejdede med, så vi kunne
arbejde videre med det hjemme. Hvis der havde været noget,
man som forældre skulle lægge vægt på, så man fået det at
vide.
Forældre til barn i overgang fra dagtilbud til skole.

Eksempel:

Refleksionsspørgsmål:

Håndholdt overgang i Aalborg

• Hvordan arbejder I med løbende at inddrage
forældrene i de forberedende overgangspædagogiske aktiviteter som dagtilbud, skole og
fritidstilbud planlægger i fællesskab?

I Aalborg Kommune arbejdede dagtilbud og skoler
med en differentieret støtte i overgangen. Det
gjorde de ved at have særligt fokus på at støtte de
forældre til børn med særlige trivselsbehov. Det
var vigtigt, at støtten kom fra en pædagog, som
forældrene kendte og stolede på. I løbet af barnets
første tid i skolen havde pædagogen en dialog med
forældrene om, hvad de kunne gøre for at hjælpe
barnet. Foruden at støtte barnet var formålet, at
forældrene følte sig trygge i overgangen. Pædagogerne oplevede, at forældrene kunne være sikre
på, hvordan de kunne hjælpe deres barn i et nyt og
ukendt miljø. Her kunne pædagogerne i den håndholdte overgang hjælpe forældrene ved løbende at
tale om overgangen og de bekymringer om barnets
skolestart, som fyldte for forældrene.

• Hvordan tilrettelægger I dialoger med forældrene, som sikrer, at forældrenes perspektiver
og ønsker i forhold til barnets overgang til skole
inddrages, for at I kan målrette samarbejdet til
forældrenes og barnets behov?
• Hvad er jeres erfaringer med at tilrettelægge
fælles forældredialoger og -kommunikation
mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud? Er der
behov for at styrke det?
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