Barnets overgange fra gruppe til gruppe.
To af de vigtigste værdier for Feldborg Frie Børneunivers er Fællesskab og trivsel.
Vi tror på, at fællesskabet danner grundlag for børns trivsel, udvikling og læring.
Børn som oplever tryghed, nærvær og gensidig respekt i deres hverdag, har bedre
forudsætninger for at udvikle sig, både fagligt og personligt. Det er vigtigt, at alle
børn føler sig som en del af fællesskabet, og samtidig føler ansvar for fællesskabet.
Vi værner om fællesskabet på tværs af aldersgrupper og pladsen til forskellighed og
forståelsen herfor.
På denne baggrund har vi udarbejdet dette princip for barnets overgang fra én
gruppe til den næste.
Overgangen fra vuggestue til Mælkevejen:
•

Barnet flytter sammen med sin nye kontaktpædagog sine ting til den nye

•

garderobe på sin første dag i børnehaven
Barnet må blive afleveret i vuggestuen om morgenen hvis der ikke er åbnet i
børnehaven og afleveres ellers i børnehaven

•

Barnet er på besøg / deltager i aktiviteter/ spiser madpakke i børnehaven i
tiden op til børnehavestart i det omfang vi finder det passende for barnet

•

Barnet begynder at sove middagssøvn indenfor ca 3 mdr. inden start i
børnehave.

•

Børnehavens kontaktpædagog tilbyder opstartssamtale til forældrene inden

•

barnet begynder i børnehave
Børnehavens kontaktpædagog tilbyder forældresamtale om barnet nogle få
måneder efter start i børnehave.

Overgangen fra Mælkevejen til Regnbuen:
•

Kontaktpædagogerne aftaler nærmere vedr. besøg i Regnbuen

•

Kontaktpædagogerne aftaler med ledelsen, hvornår børnene rykker fra
Mælkevejen til Regnbuen og om børnene rykker enkeltvis eller som en hel
årgang.

Overgangen fra Regnbuen til SFO:
•

Barnet er med i førskolegruppe i SFO´en ca. 2 formiddage om ugen et år før
skolestart

Barnets overgange fra gruppe til gruppe.
•

Barnet begynder i SFO 1. maj det år det begynder i skole, hvilket betyder at
barnet er i SFO fra den åbner kl 7 – lukketid

•

Barnet beholder sin garderobe plads i børnehaven indtil skolestart

Overgangen fra førskolen til skole:
•
•
•

Barnet deltager i udflugter sammen med de yngste skolebørn
Barnet deltager i udvalgte aktiviteter sammen skolebørnene
Der afholdes møde vedr. skolestart for kommende 0.kl i oktober og april

•

Barnet deltager i undervisningen i 0.kl en uge i maj.

