Overgangsskema

Tønder Kommune

Kære forældre!
Dit/ jeres barn skal nu snart til at flytte fra et miljø til et andet. Det betyder at barnet skal sige
farvel til et kendt miljø og starte på noget nyt og ukendt. For at understøtte denne overgang, er
det vigtigt at have fokus på barnet’s trivsel.
Et barn oplever mindst en overgang, men langt de fleste børn oplever flere overgange de første 6
år af deres liv. Her de mest kendte overgange:





Fra Hjem til Dagpleje/Småbørnsgruppe
Fra Dagpleje til Børnehave
Fra Småbørnsgruppe til Børnehave
Fra en Børnehave til en anden Børnehave

I denne fase hvor barnet skifter fra et miljø til et andet, viser forskning at værdifuld viden om
barnet ofte går tabt. Det betyder, at skiftet til det nye miljø, kan give barnet en svær start. Det vil
vi gerne undgå i Tønder kommune og derfor sætter vi nu øget fokus på at skabe gode overgange
for alle børn, og det skal ske gennem øget samarbejdet mellem forældrene og professionelle
Til at understøtte dette samarbejde, anvendes et ”Overgangsskema”. Skemaet udfyldes både af
forældre og af de professionelle som kender barnet og informationerne gives skriftligt og med
samtykke fra dig/jer som forældre.
Overgangsskemaet indeholder forskellige oplysninger (se nærmere på følgende sider) om barnets
styrker f.eks. hvad barnet er god til og optaget af, men stiller også spørgsmål om forhold som kan
udfordre barnet. Oplysningerne bruges til at forstå barnet bedst muligt, således at der kan tages
hensyn til at der ikke stilles for svære udfordringer for barnet, eller for lette så det bliver kedeligt,
men passende udfordringer så det bliver en god og spændende oplevelse for barnet at starte på
noget nyt.
Udover overgangsskemaet, vil der også kunne medfølge andre bilag som I på forhånd vil være
bekendte med.
Skema version: Juni 2016
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Overgangsskema
Skemaet udfyldes af forældrene og de afgivende fagpersoner (dagpleje/ småbørnsgruppe/
børnehave/) før start i et nyt dagtilbud.
Efter ca. 3-4 måneder i den nye institution holdes en forældresamtale omkring opstarten.

Udfyldes af forældrene, samt dagplejen, småbørnsgruppen eller børnehaven før barnets
overgang
Skema udfyldt af:
Barnet navn:
Barnets cpr-nummer:
Navne på barnets forældre og evt. søskende:
Mor:
Far:
Eventuelle søskende:

Forældremyndighedsindehaver (sæt X):
Fælles:
Mor:
Far:
Barnet bor hos:
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Udfyldes af forældrene ved overgang til dagplejen eller småbørnsgruppe.
Hvad vurderer du/I som forældre er den vigtigste information at give videre i forhold til jeres
barns start og modtagelse i børnehaven?:

Hvordan vil du/I som forældre kort beskrive jeres barns styrker, hvad kan barnet lide at lave eller
lege med, hvad er det god til?:

Hvordan vil du/I som forældre kort beskrive jeres barns eventuelle udfordringer eller særlige
behov, og hvad ved I af erfaring kan hjælpe barnet?:
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Udfyldes af forældrene ved overgang til børnehave.
Hvad vurderer du/I som forældre er den vigtigste information at give videre i forhold til jeres
barns start og modtagelse det nye sted?:

Hvordan vil du/I som forældre kort beskrive jeres barns styrker, hvad kan barnet lide at lave eller
lege med, hvad er det god til?:

Hvordan vil du/I som forældre kort beskrive jeres barns eventuelle udfordringer eller særlige
behov, og hvad ved I af erfaring kan hjælpe barnet?:
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Udfyldes af

dagpleje, småbørnsgruppe eller børnehave.

Skemaet udfyldes på baggrund af kendskab til barnet, iagttagelser og observationer i forhold til
barnets trivsel, udvikling og læring.
Hvad vurderer du som fagperson er den vigtigste information at give videre i forhold til barnets
start og modtagelse det nye sted?:

Hvordan vil du som fagperson kort beskrive barnets styrker og kompetencer?:

Hvordan vil du som fagperson kort beskrive barnets eventuelle udfordringer eller særlige behov,
og hvordan er der blevet arbejdet med det?:

5

Udfyldes gerne i samarbejde mellem forældre og dagpleje, småbørnsgruppe eller børnehave.
Har barnet været tilknyttet
Psykolog:
Talepædagog/tale-hørepædagog:
Specialpædagog:
Fysio-/ergoterapeut:
Integrationsteamet:
Sygehus:
Speciallæge:
Andet:
Vedlæg evt. bilag (Kompetencehjulet eller dagplejens Fokusskema)
Kort information om barnets start på livet, (graviditet, fødsel/adoption (herunder om barnet er
født for tidligt), ernæring og udvikling

Får barnet dagligt eller periodevis medicin?
Hvis JA, beskriv kort betydningen heraf.:

Andre oplysninger der er relevante i forhold til barnets trivsel, udvikling og læring

Set af1

________________________________________________________________________________
Dato og underskrift forældre

Dato og underskrift dagtilbud
1

Underskriften er samtidig en tilladelse til, at skemaet må videresendes til barnets kommende dagtilbud
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