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Formål 

Formålet med samarbejdsaftalen er at understøtte Børne- og Ungepolitikkens vision med afsæt i de fire 
fremtrædende fokusområder:  

➢ Samskabelse – forældre som ressource 
➢ Videnbaseret ledelse og praksis 
➢ Tidlige og forebyggende indsatser 
➢ Helhedssyn – øget fokus på de ikke-kognitive kompetencer  

I praksis betyder det, at det primære fokus vil være på de udvalgte indsatser, som fremgår af de enkelte 
institutioners seneste Lokale Udviklingsplaner. 

Afsættet vil fortsat være et særligt fokus på den tidlige og forebyggende indsats, hvor de initiativer 
Dagtilbuddene tager, bidrager aktivt til at skabe sammenhæng i et 0-18 års perspektiv, hvor specielt 
samarbejdet med skolen i lokaldistriktet står centralt. Dette således, at der opleves en fælles pædagogisk 
”rød tråd” (fx ift. pædagogiske principper, børnesyn, forældresamarbejde mv.). Konkret kan dette 
eksempelvis ske: 

• Mellem dagtilbuddets sprogindsats og skolens læseindsats 

• I samarbejdet med Sundhedsplejen, PPR, Socialforvaltningen og andre centrale aktører i 
lokalområdet  

 
Mål 
Følgende mål er opsat for herværende samarbejdsaftale og vil blive fulgt løbende af pædagogiske ledere i 
DT/skole og evalueres forud for sommerferien 2020 - og inden en ny samarbejdsaftale for 2020-2021  
indgås.   

1. At sikre et tæt og forpligtende samarbejde, så vi skaber bedre sammenhænge og stærkere 
fællesskaber fra børnehave til skole 0. klasse.  

2. At tiltrække og fastholde flere børn/elever i dagtilbuddene, hhv. skolen (se effektmål) 

 

Effektmål (ift. ad 2): 

➢ At antallet af distriktsskolestartere fra dagtilbuddene, der indskrives på Søndervangskolen er 
stigende år for år (forholdsvist - og ud fra antallet af børn på årgangen, som kan variere år for år)  

Tegn 

➢ At det opleves at herværende samarbejdsaftale udleves i praksis. 
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Resurser 

➢ Der afsættes leder-/medarbejderressourcer til de i aftalen beskrevne møder. Ydermere til de i aftalen 

beskrevne aktiviteter samt en generel øget investering i forældresamskabelsesfremmende tiltag.  

 

Ansvarlige for opfølgning 

➢ Pædagogiske ledere i DT/skole 

 

Aftalen er inddelt i fem dele og omfatter  

1) Procedure for samtale til styrkelse af ”sammenhænge” fra Søndervang Dagtilbud/Egmontgården til 

Søndervangskolen. 

2) Årshjul m. fokus på samarbejde i årets løb. 

3) Skolegangsudsættelse  

4) Investering i børns fremtid (IBF) 

5) Andre ikke fastlagte intentioner for året og evt. det kommende skoleår. 

 

Ad 1. Procedure for samtale til styrkelse af ”sammenhænge” fra Søndervang Dagtilbud/ Egmontgården til 

Søndervangskolen. 

Samtalen finder (som udgangspunkt) sted i børnehaven i maj/juni måned med forældrene til de børn, som 

skal starte på Søndervangskolen efter sommerferien. Tidsrammen er 30 minutter – evt. 45 min. ved behov. 

Børnehaveklasselederne giver senest 1. maj besked til børnehaven om, hvornår de kan deltage i samtalerne. 

Kontaktpædagogen fra børnehaven indkalder til samtalen. 

Deltagere i samtalen:  

➢ Barnets kontaktpædagog fra børnehaven 

➢ Forældrene 

➢ Barnets nye kontaktpædagog fra skolen. Skolen melder i forbindelse med mødeindkaldelsen ud, 

hvem der deltager i samtalen (om der evt. deltager andre end kontaktpædagogen). Indkaldelse sker 

via Outlook, så det er synligt for alle indkaldte fagpersoner, hvem der deltager i samtalen.  

➢ Hvis PPR er i familien afklarer kontaktpædagogen (fra børnehave) med PPR, om de skal deltage i 

samtalen.  

 

Samtalens indhold: 

➢ Med udgangspunkt i Statusudviklingshjulet fortæller forældrene og kontaktpædagogen fra 

børnehaven om, hvordan de ser barnets udvikling. Ligeledes fortæller forældrene/pædagogen, hvis 

der er andre forhold, der er vigtige for skolen at vide i forhold til barnets trivsel og videre udvikling i 

skolen. 

Pædagogisk leder i daginstitutionen kontakter skolens indskolingsleder ultimo januar, hvis der er behov for 

observationer af særligt udvalgte børn i daginstitutionen, her tænkes børn som er under udredning via BUC, 

har forløb via PPR og eller giver personalet i børnehaven anledning til større bekymringer i forhold til social 
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og kognitiv udvikling. En medarbejder fra skolen vil derefter kontakte den pæd. leder i Dagtilbuddet mhp. på 

konkrete aftaler omkring observationsfokus, dato og tidspunkt. 

 

 

Ad 2. Årshjul m. fokus på samarbejde i årets løb 

Styrke skolens kendskab til dette pædagogiske førskolearbejde i daginstitutionerne. 

➢ Børnehaveklasselederne (Sille eller Anette) besøger Egmontgården og Søndervangens DT med et 

ønske om et større kendskab til det pædagogiske førskolearbejde i daginstitutionerne og kendskab 

til kommende skolestarter. Besøgene afholdes i marts-april. Børnehaveklasselederne vurderer, om 

Indskolingsleder/Søren skal deltage - med fokus på udvalgte elever. 

➢ Der afholdes 2 besøg i hvert Dagtilbud. Hver daginstitution inviterer Sille eller Anette og sender et 

forslag til et tidspunkt. 

September 

14. september: Bydelsfest Viby. 

➢ Et lokalt samarbejde omkring områdets sommerfest. 

24. oktober (torsdag) kl. 16.00-17.00: Oplæg og dialog i Søndervang Dagtilbud 

➢ Et oplæg v/ Indskolingsleder/Søren om Søndervangskolen og hverdagen i børnehaveklasserne 

målrettet alle kommende skolestarter.  

➢ Foruden Indskolingsleder/Søren deltager også en medarbejderrepræsentant og en forælder fra 

enten Skolebestyrelsen eller fra 0. årgang m. fokus på forældre-forældre dialog. Deltagere fra 

Dagtilbuddet er pædagogisk leder og relevante medarbejderrepræsentanter. 

➢ Udgangspunktet for møderne er en fælles dagsorden og velkomst ved Pædagogisk leder i 

daginstitutionen, som kort fortæller om samarbejdet med Søndervangskolen i forbindelse med 

overgangen fra dagtilbud til skole. 

➢ Indskolingsleder/Søren og pædagogisk leder/Nancy afholder et planlægningsmøde d. 20/9 

september kl. 12.00-13.00. 

➢ Søren sender invitation til mødet til Nancy senest en mdr. før, så forældrene kender dato og 

dagsorden i god tid.  

Børnehaverne besøger Søndervangskolen: 

➢ Børnehaven kommer (på skift), på besøg på Søndervangskolen med deres ældste børn i perioden 

fra september til oktober. De spiser frokost sammen. DT pædagoger kontakter skolen for at aftale 

tidspunkt for besøg.  

 

 

 

Oktober. 
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22. oktober (tirsdag) kl. 16.00-17.00: Oplæg og dialog i Egmontgården.  

➢ Et oplæg v/Indskolingsleder/Søren om Søndervangskolen og hverdagen i børnehaveklasserne 

målrettet alle kommende skolestarter.  

➢ Foruden Indskolingsleder/Søren deltager også en medarbejderrepræsentant og en forælder fra 

enten Skolebestyrelsen eller fra 0. årgang m. fokus på forældre-forældre dialog. Deltagere fra 

Dagtilbuddet er pædagogisk leder og relevante medarbejderrepræsentanter. 

➢ Udgangspunktet for møderne er en fælles dagsorden og velkomst ved Pædagogisk leder i 

daginstitutionen, som kort fortæller om samarbejdet med Søndervangskolen i forbindelse med 

overgangen fra Dagtilbud til Skole. 

➢ Indskolingsleder/Søren og pædagogisk leder/Lotte afholder et planlægningsmøde. 1 oktober kl. 13-

14. 

➢ Søren sender invitation til mødet til Lotte senest en mdr. før, så forældrene kender dato og 

dagsorden i god tid.  

 

Medio november afholdes fælles projektdag (leg og bevægelse) Anette Svendsen melder dato og tid ud. 

➢ Fokus for projektet er kendskab til hinanden, kendskab til skolen og overgangsarbejdet. 

➢ Projektgruppen med en repræsentant fra hver afdeling tilrettelægger, organiserer og definerer det 

videre indhold. Projektgruppen mødes en dag på Søndervangskolen. ASV/Søndervangskolen er 

tovholder og melder tidspunkt og mødested ud. Husk madpakker til børnene. 

28. november (Torsdag) kl. 17.00-19.30. Åbent hus for kommende skolestarter. 

➢ Åbent hus for alle forældre til potentielle skolestarter. Søndervangskolen og de to Dagtilbud 

udsender i fællesskab en invitation direkte til forældrene til potentielle skolestarter. Brevets 

underskrivere er Dagtilbudslederne og Skolelederen.  

➢ Mødet planlægges i fællesskab af de pædagogiske ledere, ligeledes udarbejdes invitationen i 

fællesskab og udsendes til kommentering senest 3 uger før afholdelse, således invitationen kan 

udsendes til forældrene via Dagtilbuddene senest 2 uger før arrangementet.  

 

20. november (onsdag) kl. 11.30 – 13.00. Afholdes 1. temamøde. 

➢ Dagsorden: ”Hvad fungerer godt? Hvor er udfordringerne?” 

➢ Fokus på: 

o Evaluering af efterårets samarbejde. 

o Evaluering af overlevering og videreformidling af elevernes kompetencer i forbindelse med 

opstart på Søndervangskolen. Børnehaveklasseleder medbringer evalueringer af de nye 

børn – som disse viser sig i et overordnet billede qua elevplanernes udarbejdelse, og hvor 

trinmål naturligt indgår. Dette foretages, således Dagtilbuddene kan anvende 

tilbagemeldingerne i et fremadrettet arbejde med forberedelse af børnene til skolegang. 

➢ Deltagere: Ledere og medarbejdere 
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➢ Mødested: Søndervangskolen 

Digital indskrivning starter. 

➢ Den digitale indskrivning starter forventeligt medio november og stopper ultimo december. 

Datoerne er pt. ikke fastsat. 

December 

Hjælp til skoleindskrivning. 

Skolen sender ud i forhold til dette. 

 

Dialogisk læsning 

Anna Skjelmose indskolingens danskvejleder kontakter Egmontgården Ultimo december for aftaler omkring 

dialogisk læsning. Ligeledes kontaktes Søndervang Dagtilbud. 

➢ Styrke samarbejdet omkring dialogisk læsning med Egmontgården. Egnede indskolingselever elever 

besøger Egmontgården i forbindelse med højtlæsning for børnehavebørnene. 

Indskolingsleder/Søren kontakter Egmontgården med henblik på et lokalt tilpasset samarbejde. 

Besøg på Søndervangskolen.  

➢ Børnehavernes pædagoger kontakter børnehaveklasselederne på Søndervangskolen og aftaler 

besøg mindst en gang før sommerferien. Børnehaveklasselederen tilrettelægger besøget med 

børnene i fokus. 

Rytmikforløb. 

Det forventes at rytmikforløbet kan afholdes Januar/Februar over 4-5 tirsdage, hvor DT og skole laver en 

plan for hvilke børn kan deltage på hvilke dage. Søren Bloch sender ud Primo december omkring tid og sted. 

➢ Et forløb for 0.klasserne og børnehavebørn. Afholdes over 4 tirsdage hvor børnehaverne kobles på.  

Præcise datoer tilgår og Indskolingsleder/Søren udsender mere info.  

Februar 

7. februar (torsdag) afholdes der Skolefest på Søndervangskolen. 

➢ Søndervang dagtilbud og Egmontgården (medarbejder og ledelse) inviteres til Søndervangskolens 

skolefest d. 7. februar.  

Marts 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. marts (onsdag) kl. 11.30 – 13.00. Afholdes 2. temamøde 

➢ Dagsorden: ”en aktuel optagethed fra vores praksis” 
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➢ Caféform hvor hver enhed kommer med ”en aktuel optagethed”, som man enten ønsker at fortælle 

om eller modtage sparring på. Det kan være den gode historie, men det kan også være en 

problematik, man ønsker at blive klogere på. Der er afsat 20-25 min. pr. enhed. SLF vil være den 

tilgang, vi bruger til dette. 

➢ Deltagere: Ledere og medarbejdere 

➢ Mødested: Søndervang dagtilbud. 

April 

Informationer omkring skolestart. 

➢ Praktiske oplysninger om første skoledag med mødetidspunkt m.m. sendes fra Søndervangskolen til 

forældrene samt til dagtilbuddene.  

Maj 

Samtaler til styrkelse af ”sammenhænge” fra Søndervang Dagtilbud/Egmontgården til Søndervangskolen. 

➢ Afholdes i dagtilbud – se ad 1. 

Skoleven 

➢ Alle skolestarter får tildelt en ”skoleven” fra 3. klasse. Skolevennen får et lille kursus i de opgaver, der 

følger med.  Skoleven og skolestarter mødes første gang, når børnehaven besøger skolen i januar-

marts. Skoleven kan vise rundt m.m. 

Juni 

Samtaler til styrkelse af ”sammenhænge” fra Søndervang Dagtilbud/ Egmontgården til Søndervangskolen. 

Afholdes i dagtilbud – se ad 1. 

3. juni (onsdag), kl. 1130 – 13.00. Afholdes 3. temamøde. 

➢ Dagsorden: Evaluering og fremadrettede aftaler. 

➢ Deltagere: Ledere og medarbejdere 

➢ Mødested: Egmontgården  

Uge 26: Skolestarter-NYT  

Juli 

Sommerferieaktiviteter. 

➢ Alle bidrager i Sommerferieaktiviteterne for børn og unge i området. 

 

 

Ad 3. Skolegangsudsættelse  

Der henvises til procedure for skoleudsættelse - jf. BU 
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Lokalt: 

Dagtilbuddene kontakter Indskolingsleder/Søren tidligst muligt i forhold til skoleudsættere og senest 4 uger 

inden skoleindskrivningen slutter. 

 

Skolen vil tilstræbe at der foretages observationer i daginstitutionen af en trivselspædagog fra indskolingen, 

Søndervangskolen. 

 

Skolen sender en dagsorden i forbindelse med mødeindkaldelsen til alt relevant personale og der 

udarbejdes efterfølgende en mødeopsummering. Er der behov for opfølgende møde vil skolen tilstræbe, 

hvor det er muligt at personale fra dagtilbud/Egmontgården deltager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5. Andre ikke fastlagte intentioner for kommende skoleår. 

1. Tilbud om oplæg i dagtilbuddene 

➢ Møde målrettet personalegrupper (kan) 

i. Hvornår: I perioden september – december. 

ii. Hvem: Søren (socialpædagogisk leder) og en ”medarbejderambassadør” fra 

børnehaveklasserne  

iii. Hver daginstitution inviterer SB og sender et forslag til et tidspunkt. 

➢ Møde målrettet bestyrelser (kan) 

Ad 4. Investering i Børns fremtid – IBF 

➢ Egmontgården er nu også en del af IBF. Det er spændende at alle tre enheder (Søndervang 

dagtilbud, Egmontgården og Søndervangskolen) er tilknyttet IBF.  

➢ I forhold til denne samarbejdsaftale har vi besluttet at Egmontgården deltager ved det årlige 

Sprogscreeningsmøde i maj. De deltager ved henholdsvis Lotte/pædagogisk leder og en 

sprogvejleder. 

➢ Derudover afholdes der en årlig temadag med afsæt i IBF. En temadag hvor relevante 

repræsentanter fra hver enhed deltager. Dagen er pt ikke planlagt men Lotte og Nancy er de 

ansvarlige ift. planlægningen.  
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i. Hvornår: I perioden september – december. 

ii. Hvem: Søren (socialpædagogisk leder), ASV og en ”forældreambassadør” fra 

børnehaveklasserne.  

iii. Hver daginstitution inviterer SB og sender et forslag til et tidspunkt. 

2. Invitere DT til skolearrangementer. 

➢ Det er en god ide, at Søndervangskolen inviterer til forskellige arrangementer, der 

afholdes på skolen.  

3. Benyttelse af skolens lokaler – ude og inde. 

➢ Der er enighed om, at dagtilbuddene kan benytte skolens faciliteter i hverdagen som 

f.eks. svømning, bibliotek, gymnastiksal, klasselokale og skolegården efter nærmere 

aftale. 

4. Styrke kendskab til både Egmontgårdens og Søndervang Dagtilbuds hverdag. 

➢ At daginstitutionerne inviterer Sille og/eller Anette til relevante aktiviteter m.m. 

5. Arrangere forældrearrangementer på tværs Søndervang dagtilbud og Søndervangskolen. 

 

 

 

 


