
Årshjul overgang barnehage/skole – Harstad kommune  

  

  

Når  Aktivitet  Ansvarlig  Lenker/Tips  

AUGUST        

Skole  
  

Skolestart  

Kort informasjonsmøte 
for foresatte med  
rektor første skoledag   

  

Kontaktlærer 1.klasse 
tar kontakt  
(telefon/mail) med 

foresatte 14 dager 

etter skolestart Dialog 

om oppstart   

Rektor og  

avdelingsledere  
  

  

  

Kontaktlærer   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ansatte  
  

  

  

  

  

Ledere i barnehage og 
skole (skolekrets) 
møtes for å lage en  
plan for   

nettverkssamlinger i 

kretsen. Minst ett møte 

før jul og minst ett 

etter.  
  

I augustmøtet 
planlegges også 
praksisbesøket i 
oktober  
  

Enhetsledere og 
avdelingsledere i 
barnehage og skole 
Ansvarsfordeling 
avklares på hver enkelt 
enhet  
  

Språkløyper   
  

Realfagsløyper  
  

SEPTEMBER        

Barnehage  Førskolegruppene  

etableres  
  

Barnehagen tar første 
kontakt med skolen 
som gjelder 
førskolebarn som 
mottar 
spesialpedagogisk  
hjelp    
  

For barn med 
omfattende behov tas 
kontakt to år før  
skolestart  
  

Pedagogiske ledere  

  

  

Avdelingsledere   

  

  

  

  

  

  

  

Avdelingsledere  

Språkplan  

  

  

Årshjul for 
spesialpedagogisk  
hjelp   
  

Samtykkeskjema  
  

  

  

  

OKTOBER        

https://sprakloyper.uis.no/barnehage/overgang-fra-barnehage-til-skole/hvordan-lykkes-med-en-god-overgang/brev-til-en-skolestarter-article110417-23162.html
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/overgang-fra-barnehage-til-skole/hvordan-lykkes-med-en-god-overgang/brev-til-en-skolestarter-article110417-23162.html
http://realfagsloyper.no/
http://realfagsloyper.no/
https://www.harstad.kommune.no/spraakplan-for-harstad-kommune.6082793-456571.html
https://www.harstad.kommune.no/spraakplan-for-harstad-kommune.6082793-456571.html
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01438.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01438.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01438.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01438.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01438.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01438.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01438.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK00785.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK00785.pdf


Årshjul overgang barnehage/skole – Harstad kommune  

  

Barnehage  Foreldremøte for 

førskolebarna  

Avdelingsledere   Innhold på  

foreldremøte  
  

 

Ansatte  Barnehagelærerne 
besøker 1.klasse i sin 
skolekrets – 
praksismøte   
  

Nettverk for lærere i 
barnehage og skole  
(skolekrets)   
  

Avdelingsledere i  

barnehage og skole  

  

  

  

Enhetsledere og 
avdelingsledere i 
barnehage og skole 
Ansvarsfordeling 
avklares på hver enkelt 
enhet  
  

Språkløyper   
  

Realfagsløyper  
  

NOVEMBER        

Ansatte  Felles ledermøte for 

barnehage og skole 

Fokus: Overgang   

Barnehage- og 

skoleeier  

  

DESEMBER        

JANUAR        

Skole  Foresatte og 
barnehagene får vite 
hvilken skole barnet 
skal gå på  
  

Skole- og  

barnehageeier  
  

  

  

  

  

Barnehage  
  

  

  

  

  

  

Barnehagen sender 
beskjed til skolen om 
hvilke barn som  
kommer fra enheten   

  

Sende ut invitasjon til 

felles treff for  
førskolebarna i kretsen  
  

  

Avdelingsledere  

  

  

  

  

Avdelingsleder i de  

ansvarlige barnehager  
  

Husk samtykke i  

private barnehager  

  

  

  

Felles treff for 
førskolebarna i  
skolekretsen  

  

Ansatte  
  

  

  

  

  

Ledere i barnehage og 
skole (skolekrets) 
møtes for å lage en 
plan for 
nettverkssamling i 
februar og  
praksisbesøk i mai/juni  

Enhetsledere og 
avdelingsledere i 
barnehage og skole 
Ansvarsfordeling 
avklares på hver enkelt 
enhet  
  

Språkløyper   
  

Realfagsløyper  
  

FEBRUAR        

https://sprakloyper.uis.no/
https://sprakloyper.uis.no/
http://realfagsloyper.no/
http://realfagsloyper.no/
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/overgang-fra-barnehage-til-skole/hvordan-lykkes-med-en-god-overgang/brev-til-en-skolestarter-article110417-23162.html
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/overgang-fra-barnehage-til-skole/hvordan-lykkes-med-en-god-overgang/brev-til-en-skolestarter-article110417-23162.html
http://realfagsloyper.no/
http://realfagsloyper.no/


Årshjul overgang barnehage/skole – Harstad kommune  

  

Barnehage  Foreldresamtale om  

overgang til skole  
  

  

Pedagogiske ledere  

  

Samtykkeskjema  

  

Skjema til 
overføringssamtale 
fra barnehage til 
skole  
  

 

Skole  Innskriving   

  

  

Kontaktlærer for neste 

års 1. klasse er avklart  

Rektor, avdelingsleder 
og SFO-leder  
  

Rektor  

Tips til organisering 

og innhold ved 

innskriving  

Ansatte  Nettverk for lærere i 
barnehage og skole  
(skolekrets)   

Enhetsledere og 
avdelingsledere i  
barnehage og skole  
  

Ansvarsfordeling 
avklares på hver enkelt 
enhet  
  

  

MARS        

Barnehage  Felles treff for alle 
førskolebarn i  
Skolekretsen  
2020 - korona  
  

Avdelingsledere   

  

  

  

Felles treff for 

førskolebarna i  
skolekretsen  

  

Skole  Elever i 1.klasse skriver 
brev til  
førskolebarna  

  

Overføringssamtaler 

mellom barnehager og 

skole.   

Kontaktlærere i 1. 
klasse  
  

  

Avdelingsledere 
innkaller:  
pedagogiske ledere, 

avdelingsledere skole 

og kontaktlærere skole  

Brev til en  

skolestarter  
  

  

Skjema til 
overføringssamtale 
fra barnehage til 
skole  
  

  

APRIL        

Barnehage  Barnehagene besøker 
skolene førskolebarna 
skal begynne på  2020 
– korona (ev 
uformelle besøk  
nærmere sommeren)  
  

  

Pedagogisk leder i 
samarbeid med  
avdelingsleder skole  

  

  

  

http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK00785.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK00785.pdf
https://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=110417&categoryID=23160
https://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=110417&categoryID=23160
https://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=110417&categoryID=23160
https://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=110417&categoryID=23160
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Skole  Foreldremøte for nye  

1.klasseforeldre   

2020 – korona (ev 
nærmere sommeren.  
Infohefte sendes alle 
foresatte)  
  

  

Helsesykepleier og  

SFO-leder deltar  
  

Rektor og 

avdelingsledere  

  

MAI/JUNI        

Barnehage  
  

  

På førskoledagene 
bidrar barnehagen 
med personale etter 
avtale  
med skolen   
  

Avdelingsleder  
  

  

Skole  Førskoledager  

  

2020 utsatt til 9. og 
10.  juni Covid-19. 
Videre utsatt og landet 
på eget opplegg 5.juni  
og 12.juni. Dagstilbud  
  

Plan for førskoledagene 

sendes barnehagen i 

forkant  

Rektor og  

avdelingsleder  

  

Avdelingsleder   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ansatte  Kontaktlærer besøker 
barnehager i kretsen 
etter førskoledagene  
mai/juni - praksismøte  

  

Avdelingsleder  

  

  

  

  


