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Lidt tal og fakta om kommunen:

- dækker knap 700 kvadratkilometer

- befolkningstal 41652

- 80 dagplejere

- 23 dagtilbud

- 11 skoler



Indhold

• Projekt ”overgange”

– Fra hjem til dagtilbud

– Fra dagtilbud til skole

– Internt i skolen

– Fra skole til ungdomsuddannelse

• Fokus på sprog

• Inddragelse af forældre og 

samarbejdspartnere/understøttende funktioner



Klare mål:

• Øget læringsparathed for børn og elever

• Løft af resultater på sprogvurderingerne i 3-, 5- og 6 årsalderen.

• Effektive og trygge overgange

• Hvordan:

• Fælles forståelse af ”skoleparathed”

• Nye måder at inddrage forældrene i arbejdet

• Dagtilbud og skole skaber direkte sammenhæng mellem de pædagogiske 

læreplaner i dagtilbud og elevplanerne i indskolingen.

• Dagtilbud og 0. klasse udarbejder et fælles årshjul.

• Det pædagogiske personale anvender fælles metoder og fælles mål på 

tværs af dagtilbud og skole.

• Fælles kompetenceudvikling for medarbejdere og samarbejde om 

redskaber og metoder på tværs af dagtilbud og indskoling (eksempelvis 

ICDP, VIDA, LP).

• På vej/ideer:

• Fælles kompetenceudvikling i forhold til digitale medier i dagtilbud og 

indskoling.

• Fælles temadage/oplæg for både skole og dagtilbud i lokalområdet.

• Gensidige og kontinuerlige besøg mellem dagtilbud og skole - dagtilbud 

besøger skolen og skolen besøger dagtilbuddet



Fælles standard for overgange

• NU: Mange forskellige kulturer og måder at arbejde med 

overgange på. 

• MÅL: Forældre tilbydes de samme møder, vejledning og 

information i forbindelse med overgange. Arbejdet med 

sprogudvikikling skal være med til at skabe ”den røde tråd”

• Tværfaglig arbejdsgruppe nedsat, arbejdet forventes færdig 

inden sommerferien 2016

• I ”overgangsgruppen” arbejdes der på at systematisere 

overgangen fra hjem til dagpleje/vuggestue, 

dagpleje/vuggestue til børnehave samt dagtilbud og tidlig 

SFO/ skole - senere følger overgange i skolen og fra skolen 

til ungdomsuddannelserne



Årshjul overgang fra hjemmet til dagtilbud

Foreløbig udkast februar 2016

Dato/måned Aktivitet Ansvarlig Indhold

En måned før 

dagplejestart

Informationsmøde med 

forældre

Dagplejen Intro til dagplejen

Fælles spørgeguide til forældre

Fælles redskab

Vuggestuestart?

Ved 2,2 år Individuel udviklings-/ 

status/ sprog- samtale 

med forældredel

Dagplejen / 

Vuggestuen?

2/3 måneder før 

børnehavestart

Mulighed for 

overgangsaktivitet

Inden Børnehavestart Individuelt 

overleveringsmøde med 

forældre.

Evt. med deltagelse af 

Sundhedsplejen og/eller 

PPR

Dagplejen / 

Vuggestue

Inden Børnehavestart Børn og dagplejer på 

besøg i Børnehave. Og 

Børnehave på besøg i 

dagplejen

Dagplejen

Inden Børnehavestart Individuelt opstartsmøde 

for forældre og barn i 

Børnehave

Børnehaven Fælles spørgeguide/redskab

Senest ved barnets 3,6 

år.

Forældresamtale Børnehaven Fokus på opstart i Børnehaven, 

sprogvurdering. Evt. med 

deltagelse af PPR

? Aktivitet med fokus på 

fællesskaber

Børnehaven ? Med aktiv inddragelse af 

forældrene



Årshjul overgang dagtilbud til skole

Foreløbig udkast februar 2016

Dato/måned Aktivitet ansvarlig indhold spr

og

Internt samarbejde

Uge 6 Endelig afklaring af 

skoleudsættelse

Skole-

dagtilbuds-

chef

februar/marts Besøg af SFO til Børnehave 

og omvendt

Skole og 

børnehave

marts Overleveringssamtaler 

individuelt evt. med PPR

Børnehaven

august Skolen? Evaluering af overgang 

mellem Børnehave og 

skole, PPR deltager også 

gerne. 

august/

september

Individuelle 

udviklingssamtaler. 

Børnehave og forældre

Børnehave På baggrund af 

fælles redskab 

med forældre-

del

august Forældremøde i 0. klasse Skolen

Senest nov/

december

Opfølgende møde mhp. 

skoleudsættelse/usikkerhe

d om skolestart. 

Evt. Inddragelse af PPR 

medarbejder samt 

medarbejder fra skolen 

Børnehaven

december Skoleindskrivning Forældre

maj/juni Forældremøde i Børnehave 

med inddragelse af PPR og 

skole

Børnehave

februar/marts Informationsmøde på Skolen



Fokus på sprog

• I december 2015 blev det på det politisk 

udvalgsmøde besluttet at sprogvurdere alle 3-

årige børn med Rambøll Sprog.

• Der er i foråret 2016 igangsat et 

sprogudviklingsprojekt i dagtilbud. 

Sprogindsatsen igangsættes for børn, der i 

sprogvurderingen gennemført med Rambøll 

Sprog placerer sig i særlig og fokuseret indsats 

ved 3. års-screeningen. 



Konkrete indsatser - sprog

• ”Vi lærer sprog”

• Sprogstimuleringsforløb i Tidlig SFO

• Kanon omhandlende sprog, kommunikation 

og samarbejde



Inddragelse af forældre

• Forældre som særlig ressource

• Tydelige forventninger til forældre 

italesættes

• Forældredel styrkes ifht samtaler i 

dagplejen og børnehaven

• Aktive i ”Vi lærer sprog”

• Materiale i børnehaverne  som kan lånes af 

forældrene, forældrene får vejledning i brug 

af materiale af pædagoger.



Tænketank ifht inddragelse af 

forældre

• Forældremøder med konkrete temaer i 

distrikter

• Kommunikation med forældre via Facebook

• Som ny forældre bliver man kontaktet af 

ressourceforældre/medlemmer af 

forældrebestyrelsen

• Bestyrelsen som rollemodel

• Familiestuer/klasser i både dagtilbud og 

skole

• Forældre-/besteforældreressourcebank



Sundhedsplejen

• Understøtte udvikling af robuste børn og 

forældre

• Differentieret indsats ifht behov og udsathed

• Opstart af forældregrupper – med fokus på at 

skabe gode forældrefællesskaber

• Overlevering fra hjemmet til dagplejen ved 

behov

• Projekt ”En god start sammen”



Fagpersoner i Syddjurs kommune og 

deres opgaver

Sprogpædagoger i dagtilbud

- Varetager sprogvurderinger i dagtilbud

- Sprogstimulering i dagtilbud

- Arbejder med sprogudviklingsprojekt i form af ”Vi lærer 

sprog”

Aug/sep 2016 - Fælles temadag for pædagoger 

i dagtilbud samt børnehaveklasseledere

Mål: Fælles uddannelse af sprogpædagoger i 

dagtilbud



Biblioteket inddraget

• Boganmeldelser fra biblioteket kommer på 

forældreintra i børnehave og dagplejen

• Bibliotekaren kommer på besøg i 

børnehaverne med eks. Bogvogterkurser

• Temabesøg ifht. Sprog-,  motorik-, og 

eventyrkasser.



PPR: psykologer, tale-

hørekonsulenter

• Inddrages ved bekymring for et barns 

udvikling

• Inddrages i sprogprojekter

• Afholder fonologi- og dysfasigruppeforløb

• Afholder konsultative møder og samtaler  

ved overgange



Læsevejleder på skolen:

• Holder oplæg ved forældremøde i dagtilbud omkring 

sprogudvikling og sprogstimulering ved årlige 

tilbagevendende forældremøder. 

• Tovholderfunktion i forhold til den obligatoriske 

sprogvurdering i 0. kl. Drøftes med bh.klasseleder, ledelse og 

tilbagemelding til dagtilbud

• Tovholderfunktion i samarbejde med SFO-leder i forhold til 

sprogstimuleringsprojekt i tidlig SFO. 

• Læsevejlederen deltager i det første 

forældremøde i 1. kl., hvor der

orienteres om: 

Læseudvikling – hvad gør skolen?, og hvor-

dan kan forældrene støtte deres barn?

iPad 



Vi er på vej 

• Fokus på overgange og sprog skal sammen 

være med til at skabe bedre læring, øget 

trivsel og optimale udviklingsmuligheder 

for alle børn og unge i Syddjurs Kommune.

• Målrettet inddragelse af forældre og det 

tværfaglige samarbejde skal understøtte 

indsatserne 



Tak fordi I lyttede


