Snart skolestart
Sammen om den gode overgangen
Litt informasjon, og noen ønsker fra oss som jobber
med barn i Gjesdal kommune

Fram mot skolestart

Informasjonskriv sendes ut fra skolene (mars/april)
•
•

Informasjon om hva som skjer på den enkelte skole fram mot
skolestart.
Informasjon om ev. påmelding til SFO.

Overføringsmøte mellom barehage og skole (april/mai)
•
•

Ped.led og lærer for 1. klasse deltar
Barn som ikke går i barnehage møter sammen med foreldre.

Eleven inviteres til besøksdag på skolen (mai)
•
•

Invitasjon sendes barnehagene.
Barn som ikke går i barnehage møter sammen med foreldre.

Foreldremøte avholdes på en enkelte skole (mai/juni)
•

Klasselistene offentliggjøres før møtet

Innskolingsdag (juni)
•
•
•

Invitasjon sendes til foreldrene
Barna møter læreren , assistenter og sine klassekammerater
Varer ca 1-2 timer.

De orda…..
•
•
•
•

Orda gjør at vi forstår verden, andre og oss selv.
Orda gjør at vi kan tenke og ta valg.
Orda gjør at vi lærer.
Orda gjør at vi kan ha godt samvær med andre.

Lær barnet ditt å bruke ord. Mange ord.
Snakk med barnet ditt, om stort og smått, tanker og følelser.
Les for barnet ditt og bad det i ukjente, rare, morsomme ord.

Sammen med andre…..
•
•

Barn trenger å øve seg på å ha det bra sammen med
andre.
De trenger voksne som viser hvordan man:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

snakker fint sammen, og om andre.
er høflig og hyggelig.
tar ansvar, for seg selv, tinga, naturen og andre.
kan samarbeide.
viser medfølelse.
er en god venn.
tar konsekvenser av egne valg og handlinger.
har selvkontroll.
kan leke, vise glede og ha det morsomt på en god
måte.

Vi har dem bare til låns…..
•
•
•
•
•
•

Barnehage, skole og foreldre skal gjøre barna selvstendige.
Overgang fra barnehage til skole er en nødvendig overgang
der barn skal utvikle større selvstendighet.
Trygge barn blir lettere selvstendig.
Gode rutiner for søvn, mat, og begrenset skjermbruk er en
forutsetning for god utvikling.
«Å klare selv» gir stolthet og mestringsfølelse, og energi til
læring.
Ting å øve på før skolestart:
o Å kunne kle på seg selv.
o Å gå på do selv.
o Å spise når det er spisetid.
o Å gå skoleveien selv.
o Å skynte seg når det trengs.
o Å holde ut og tåle litt
motgang.
o Å vente på tur.
o Å passe på tingene sine.

Det går ikke like lett for alle….
•
•
•
•
•

Noen barn trenger mer hjelp enn andre.
Noen foreldre trenger støtte i foreldrerollen.
Gjesdal jobber for at alle barn og familier skal få den hjelpen de
trenger.
Er du bekymret?
Ta kontakt med barnehagen og skole, eller direkte kontakt med:
o Helsestasjonen tlf. 51 61 44 90
o Oppvekstteamet tlf. 904 10 651
o Barneverntjenesten tlf. 51 61 43 50
o Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) tlf. 51 61 43 3

De gode løsningene finner vi sammen!

