
Rutiner for overgang fra førskolealder til skolealder (gjeldende fra 10.02.2015) 

Når Hva Ansvar Frist 

Barn/elever med svært spesielle behov 
Minimum 1 ½ år før 
skolestart 

Barn med behov for fysisk tilrettelegging, bygningsmessige 
forandringer, store timeressurser, spes.komp. ol.  meldes skriftlig til 
skolen/komm.sjef. 

Barnehage 
Foreldre 
Helsestasjon 
Ansvarsgruppe 
v/koordinator 

 

Høsten før skolestart Tiltaksmøte: Møte om barn med behov for enkeltvedtak/spes.behov 
for tilrettelegging. B.h.teamet deltar hvis nødvendig. Se 
spes.ped.årshjulet. 

Barnehagestyrer  
innkaller 

Perioden oktober – 
november 

Alle barn 
Oktober Temamøte for eksisterende 1. trinnslærere og førskolelærere.  

Erfaringer fra skolestart og overgang barnehage/skole + et faglig 
tema. 

Rådgiver 
oppvekst/barnehage 

Innen november 

Januar - mars Felles evalueringsmøte mellom barnehage og skole på ledernivå  Kommunenivået 1. april 

Februar/mars Registrering av elever. Se egen rutinebeskrivelse nedenfor. Rektor ca 15. mars 

Vårhalvåret Førskolebarna besøker skolen for å bli kjent på uteområdet etter 
avtale med den enkelte skole 

Barnehagestyrer 1. mai 

Januar - mai Gjennomføring av skolestartundersøkelsen. Nødvendig informasjon 
overføres til skolen. Samtykkeskjema må være utfylt.  

Helsestasjonen 
Skolelege 

 

Februar/april Foreldremøte i barnehagen med gjennomgang av årets opplegg for 
førskolebarna. Tilhørende skole kan inviteres til å delta for å få 
informasjon og kunne svare på spørsmål.  

Barnehagestyrer 15. april 

Mai/juni Bli-kjent-dag: 
Lunner barneskole:  
Dagtid: Bli-kjent-dag for førskolebarna m/foreldre inkl foreldremøte. 
Grua og Harestua skole:  
Dagtid: Bli-kjent-dag for førskolebarna m/barnehagen.  
Kveldstid: ”Foreldremøte” - informasjon om lærere, kjennskap til 
rom/base og faddere mm 

Rektor/kontaktlærer 10. juni 

April – juni Nødvendig informasjon om barn utveksles ved bruk av 
overføringsskjema (underskrevet av foreldre/foresatte) som sendes 
den enkelte skole. Eget overføringsmøte mellom skole og barnehage 
arrangeres kun der det er spesielle behov hos barnet. Personale fra 
andre fagområder deltar da ved behov. 

Barnehagestyrer Frist for skjema 1. 
juni. 

Høst etter skolestart Skole tar kontakt med barnehagen dersom det er behov for mer 
informasjon om enkeltelever. Husk samtykke. 

Kontaktlærer Fortløpende 

 



Program for skolestart i Lunner - vår: 

1. Elevregistrering 

Elevene registreres på følgende måte: 

1. Innsending av registreringsskjema pr e-post eller pr brev. Skjema ligger på kommunens hjemmeside.  

eller  

2. Frivillig oppmøte på skolen med foreldre mellom kl. 15.00 – 16.00 der en leverer/fyller ut skjema og har anledning til å se seg rundt på skolens område. Dato 

kunngjøres. 

 

2. Bli-kjent-dager 

- Skolebesøk 1: Førskolebarna besøker skolen for å bli kjent på uteområdet etter avtale mellom den enkelte barnehage og skole. Innen 1. mai. 

 

- Skolebesøk 2: Førskolebarn med foreldre. Av praktiske årsaker legges det opp til ulikt opplegg sør og nord i bygda. For Lunner barneskole er det naturlig å samle 

foreldrene på skolen og ha alt på dagtid. For Grua og Harestua skoler gjør nærheten til barnehagen det naturlig å fortsette dagens praksis der barnehagen og skolen 

samarbeider om barnas frammøte på dagtid og foreldrene til barna møter fram på kveldstid. Opplegget på skolene går etter en felles mal. Innen 10. juni.  


