
KNUT 
Med udgangspunkt Kertemindes værdier  
 - Kvalitet - Nærvær - Udvikling - Trivsel - har vi 
et ønske om at styrke samarbejdet mellem  
forældre og medarbejdere i hhv. børnehave og 
skole (og skolefritidsordning = sfo), så vi sammen 
kan støtte barnet i overgangen til et nyt kapitel.  
 
Hensigten er, at jo bedre kendskab vi har til lige 
netop jeres barn, jo mere kan vi medvirke til at 
barnet får en god og tryg start på det nye kapi-
tel…  
 
Med åbenhed og dialog mellem alle os, der skal 
samarbejde, håber vi at kunne sikre kvalitet, nær-
vær, udvikling og trivsel, også for jer og jeres 
barn. 

 
 
En god start på et nyt kapitel 
Når jeres barn starter i skole, starter et nyt kapitel 
i barnets liv. I forældre er sikkert spændte og 
spørger måske jer selv, om I er klar til at aflevere 
jeres barn i skolen? 
 
Det er på mange måder en ny verden, der møder 
jer og jeres barn, med nye og spændende udfor-
dringer. Det er utrolig vigtigt, at overgangen til 
denne nye del af jeres barns livsforløb er rar og 
tryg – både for barnet og jer. 
 

Pjecen her skal være med til at sætte fokus på, 
hvad der er vigtigt at huske i overgangen, og hvad 
vi voksne omkring barnet kan bidrage med, for at 
ruste barnet til de nye udfordringer.  
 
 

 
Vi håber, at indholdet i denne pjece kan indgå i 
jeres overvejelser om skolestart, og hvordan vi 
alle støtter barnet bedst i overgangen. 

 
 
Hvornår skal barnet i skole: 
Barnet indskrives i børnehaveklassen det  
år, barnet fylder 6 år.  
Som udgangspunkt er alle børn klar til at starte 
skolelivet som 6- eller næsten 6-årig. I forældre er 
”eksperterne” i forhold til jeres barn, og de bedste 
til - sammen med børnehaven, som kender barnet 
i samspil med andre børn - at vide, om og hvornår 
barnet er klar. 
 
 

Inden skolestarten  
� Tag en snak med børnehaven; oplever bør-

nehaven at barnet - personligt og socialt - er 
klar til skolen 

� Tænk over, og snak med børnehaven om 
hvilke informationer om jeres barn, det er vig-
tigt at skolen kender til 

� Er der forhold i familien, som skolen skal ken-
de til, som er væsentlige for barnets trivsel og 
udvikling i skolen 

� Har jeres barn særlige behov, der skal tages 
hensyn til - laves konkrete aftaler mellem 
forældre og skole, evt.  i samarbejde med 
PPR (Pædagogisk- Psykologisk-Rådgivning) 

 
 

Når dit barn starter i skole: 
� flytter barnet til nye og større omgivelser 
� møder barnet mange nye voksne 
� møder barnet mange andre og større børn og 

får nye legekammerater 
� får barnet en ny dagsrytme; sfo � skole � 

sfo, med skift mellem struktureret tid og selv-
forvaltet tid  

� møder barnet nye strukturer og udfordringer 
� får barnet større ansvar for både sig selv og 

andre 
� møder barnet en masse praktiske forhold, 

som det selv skal kunne klare 

 
Det er af stor betydning for barnets trivsel, at barnet  
� kan tage vare på sig selv og sine ting 
� kan indgå i fællesskabet 
� kan forholde sig til mere frihed og ansvar 
� kan fordybe sig og koncentrere sig, selvom 

der er andre aktiviteter i gang omkring det. 
� kan udsætte følelser og behov, vente på tur 

og give plads til andre 
� kan tage hensyn til de andre børns følelser, 

ønsker og behov 
� kan finde sin naturlige plads i gruppen 
� kan overvinde fiaskoer uden at blive slået ud 

 



Forældre skal være opmærksomme på 
� at alle børn reagerer, når de skifter miljø 
� at børn reagerer oftere på forældrenes følel-

ser, end på egen oplevelse af at blive afle-
veret et nyt sted 

� at selvom barnet er klar til skole og har glæ-
det sig vældig meget, så tager det alvorligt 
på kræfterne at rykke længere ud i verden, 
og barnet bruger ekstra meget energi i star-
ten  

� at barnet forventes selv at komme i skole og 
finde ind i klassen 

� at jeres barn er en del af helheden i gruppen 
� at barnet selv bestemmer sin leg, at legen 

flytter sig, og de voksne ikke altid lige ved 
hvor legen er!  

� at I også selv skal være aktive for at få in-
formationer 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Derfor er det vigtig 
� at I forældre giver jer tid til at lytte til jeres 

barn og viser oprigtig interesse for det barnet 
fortæller 

� at I hjælper jeres barn til gode rutiner med at 
få pakket skoletasken og huske idrætstøj mm 

� at I er opmærksomme på de beskeder og 
meddelelser jeres barn får med hjem fra skole 
- kontaktbogen er vigtig kilde til informationer 
mellem skole og hjem 

� at spørge, hvis der er noget I undrer jer 
over… 
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