
 
 
  

Brobygning  

mellem børnehaverne og Havdrup Skole 
 

Havdrup Skole og SFO har et langt og godt samarbejde mellem børnehaverne Regnskoven og 

Eventyrhaven 
 



 
 

Den gode overgang 
 

Samarbejdet tager udgangspunkt i at gøre overgangen fra børnehave til SFO/skole så 

god og tryg som muligt for det enkelte barn og barnets forældre. Forskning og vores 

erfaring viser, at det har stor betydning for hele barnets skoletid, om overgangene har 

været gode. Det er både overgangene mellem børnehave og skole, men også mellem 

de forskellige afdelinger i børnenes skoletid. 

Grundlaget for vores samarbejde bygger på overgangsmodellen i Solrød Kommune 

”Den gode overgang” https://www.solrod.dk/media/4310100/den-gode-overgang.pdf 

 

For det enkelte barn og forældrene skal der være genkendelighed i overgangen. 

Genkendelighed ift. aktiviteter, personale og steder. Det gør vi i Havdrup sådan her: 

 

For forældre 

 Overleveringssamtaler oktober/ november i børnehaven  

 Forældrearrangement i november, hvor forældrene kommer rundt på skole og 

SFO, og repræsentanter herfra samt fra børnehaverne er til stede. 

 Information på skolens hjemmeside 

 Infomøde i marts for skolestartsforældre i SFO  

 Overleveringsmøder i marts med forældre, hvis barnet har særlige behov  

 Altid mulighed for dialog med børnehaven og SFO/skole 

 

For børn 

 Åbent hus i 0. klasse og SFO i november, hvor barn og forældre kan opleve en 

almindelig skole- og SFO dag 

 Åben indskrivning på skolen i november, hvor barn og forældre kan komme til 

skolens kontor og ”opleve”, at barnet bliver skrevet ind, samt få hjælp til den 

digitale indskrivning 

 ”Sjov SFO” er 5 formiddage i februar/marts, hvor børnene sammen med de kendte 

pædagoger kommer til SFO og lærer huset og SFO-pædagogerne at kende, samt 

laver strukturerede aktiviteter. Det betyder, at det ikke er fremmed for barnet at 

starte i SFO 1. april. 

 SFO-start 1. april - forældre er med et par timer 

 Før-skole-undervisning hver uge i maj/juni, hvor barnet møder den kommende 

børnehaveklasselærer 

 Besøgsdage i maj/juni, hvor SFO-barnet besøger sin gamle børnehave for at skabe 

sammenhæng og gensynsglæde 

Overgangen fra 

institution til 

SFO/skole skal være 

så god og tryg som 

muligt for det enkelte 

barn og barnets 

forældre 

https://www.solrod.dk/media/4310100/den-gode-overgang.pdf


 Besøgsdage i maj/juni, hvor børnehaverne besøger SFO, så SFO-barnet kan møde 

”gamle venner og pædagoger” og som forberedelse for kommende SFO-børn 

 ”Store byttedag” i juni, hvor SFO-børn og 0. klasse børn bytter sted og voksne 

 

For personale 

 Jævnlige samarbejdsmøder om brobygningen mellem ledere af børnehaver, SFO 

og skole, hvor mål og indhold for året bliver fastlagt og planlagt 

 Faglige fællesarrangementer for alle pædagoger i børnehaver, SFO og skole 

 Brobygningsmøde for afgivende og modtagende pædagoger i børnehaver, SFO 

og skole 

 Personale fra SFO besøger børnehaverne 

 Overleveringsmøder med forældre, afgivende og modtagende pædagoger 

 Klassedannelsesmøder 

 Andre samarbejdsmøder mm. 

 

Vi har evalueret vores brobygningsaktiviteter med forældre og personale, og der er 

stor tilfredshed. Vi bestræber os for hele tiden at gøre overgangen for det enkelte 

barn godt og trygt - især for de børn, som er i udsatte positioner. Her laver vi en 

særlig indsats i samarbejde med forældre. 

 

 

 

 

 

 

  

Havdrup Skoles indsats ift. brobygning har afsæt i vores værdier: 

fællesskab, faglighed, ansvarlighed og trivsel.  

 



 
 

Havdrupskole.aula.dk 
 

Havdrup Skole 

Skolevej 51 

4622 Havdrup 

 

havdrupskole@solrod.dk 

5618 2700 
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