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Baggrund for projektet

Et sammenhængende børneliv har politisk
bevågenhed herunder vigtigheden af at skabe
sammenhæng for børn i overgange mellem
børnehave, SFO, børnehaveklasse og indskoling.
Alle børn skal opleve helhed i deres liv.

Det er veldokumenteret, at sammenhæng er af stor
vigtighed for det enkelte barns udvikling, selvtillid
og trivsel og for den videre færd i skolesystemet.

Gode overgange kræver tæt samarbejde og
løbende videndeling mellem de professionelle samt
en målrettet opmærksomhed på en stærk
sammenhængskraft. En fælles kultur og et fælles
pædagogisk grundsyn for skoler og dagtilbud kan
således medvirke til at skabe kontinuitet og
sammenhæng i overgange og dermed styrke
læringsmiljøet og trivslen.

Men det er en kompleks opgave, som kræver
samarbejde mellem flere aktører samt overblik over
både indre og ydre faktorer, som påvirker barnets
første tid i en ny kontekst. Det handler om et
tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i
distribueret viden – ingen har den fulde indsigt,
erfaring eller metode til at sikre barnet et
sammenhængende forløb. Samarbejdet skal bygge
på den viden, som kan udvikles i fællesskab.

Overgangen skal tilrettelægges, så den er
sammenhængende og bidrager til, at barnet
oplever det som naturligt i forhold til personlig og
aldersmæssig udvikling. Det fælles, tværgående
samarbejde er et af de overordnede formål i
dagtilbudsloven og fremgår ligeledes af
lovgrundlaget for SFO, førskolen og 0. klasse.

"Børnene skal forstå, at skolestarten 
er en afslutning, og at de skal forlade 
børnehaven. Forstår de konteksten, er 
de godt klædt på til at håndtere det 
skift, det stadig er at starte i skole" - 
Helena Ackesjö.
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En OECD-undersøgelse (2017) beskriver, at
eksisterende forskning peger på følgende
elementer som vigtige for at opnå sammenhæng
mellem dagtilbud til skole:

Dagtilbud og skoler har et fælles syn på 
overgangen fra dagtilbud til skole
Tilpasning og balance i forhold til hvad og 
hvordan børn lærer i dagtilbud og skole, så det 
er sammenhængende
Fælles forståelse for børns individuelle forskelle, 
og hvordan hvert barn lærer forskelligt 
Samarbejdspraksis mellem de fagprofessionelle i 
dagtilbud og skole
Fælles pædagogisk forståelse blandt personale i 
dagtilbud og skoler gennem 
kompetenceudvikling
Fleksibilitet og lydhørhed i forhold til individuelle 
behov i kommuner, familier og hos det enkelte 
barn
Samarbejde mellem personale, ledere, forældre 
og lokalsamfund baseret på gensidig 
kommunikation, inklusion, tillid og respekt
(Børne- og Socialministeriet 2017).

Det er af stor betydning for børnenes trivsel,
udvikling, læring og muligheder, at der er
sammenhæng og samspil mellem de forskellige
livsarenaer, og at de centrale voksne kan anvende
viden på tværs af fysiske rammer og pædagogisk
faglighed. Det handler om at finde et fælles
pædagogisk værdisæt med fokus på børnenes
perspektiv samt fælles sprog og metoder for
derigennem at skabe en rød tråd i samarbejdet og
genkendelighed for børnene.

Forældrene skal ligeledes inddrages i samarbejdet
for at sikre gode overgange ved at udvikle og
understøtte børnenes grundlæggende
kompetencer og lysten til at lære.

"Den gode skolestart begynder længe før 
første skoledag. Den begynder med 
børns trivsel i dagtilbud og deres 
forestillinger om skolen" - EVA.
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Om projektet
Dette skabes gennem en tværprofessionel kultur 
med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag. 
Der skabes fælles værdier, sprog og strategi via 
kollegial vidensdeling og fælles praksisudvikling 
med udgangspunkt i børneperspektivet.

Projektet forholder sig undersøgende og nysgerrigt 
til organisering, positionering og fleksibilitet i det 
pædagogiske arbejde.

Målgruppe
Målgruppen for dette kompetenceforløb er de 
fagprofessionelle, der er aktører i børnenes 
overgang; ledere, ressourcepersoner, pædagoger i 
dagtilbud, SFO-personale, skolepædagoger, 
børnehaveklasseledere og indskolingslærere.

*Kooperation
Ved kooperativ læring forstås samarbejde, hvor en arbejdsopgave inddeles i mindre delopgaver, som uddelegeres til
deltagerne, der arbejder på dem uafhængigt af hinanden.

Kollaboration
At indgå i et kollaborativt samarbejde adskiller sig ved, at deltagerne er fælles om at løse en arbejdsopgave. Deltagerne 
arbejder sammen mod et fælles mål og er indbyrdes afhængige.

Formål
Formålet med dette projekt er, med afsæt i 
lovgrundlaget og nuværende praksis, at få 
udarbejdet en overgangspædagogik, der fremmer 
de 5- 7-åriges oplevelse af sammenhæng i 
overgangene således, at der er progression i deres 
trivsel og læring.

Mål
Målet med projektet er, at de professionelle skaber 
et fælles pædagogisk grundlag og betingelser for, 
at de 5- 7-årige børn oplever sammenhænge i 
overgange.

Hvordan
Det handler om at udvikle samarbejdet mellem 
pædagoger og lærere på både et relationelt og et 
organisatorisk niveau, og styrke et systematisk 
samarbejde som grundlag for udvikling af en fælles 
overgangspædagogik, som både skole og dagtilbud 
kan se sig selv i, og som åbner for udvikling af en 
fælles praksis i de forbundne netværk.
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Projektforløbet

Metode
Der arbejdes med udgangspunkt i praksis, og 
aktiviteterne kvalificeres og understøttes af formelle 
uddannelsesforløb parallelt med praksisudvikling.

De fagprofessionelle må agere ledende i 
overgangene og sikre sammenhæng i disse. 
Undervejs må de fagprofessionelle agere lærende 
(at vi kan lære, hvad vi skal lære).

40:20:40
Forløbet gennemføres i tråd med Brinkerhoffs teori 
om effektlæring. Tænkningen er en 40-20-40 
tilgang, hvor ”før” og ”efter” faserne tillægges meget 
stor betydning for deltagernes og organisationens 
effektlæring.  Følgende virkemidler i de forskellige 
faser anbefales:

"Børnene skal, fra de er helt små, opleve, 
at de er personer, der lærer - og det kan 
pædagoger hjælpe med. Derfor bør der 
være fokus på læring hele vejen gennem 
institutionslivet" - Ditte Winther Lindqvist.
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Forløbet understøttes af ledelse. Derfor er forløbet tilrettelagt med møder kun for ledere og 
ressourcepersoner (personer, der er udpeget til at varetage organisatoriske og pædagogiske opgaver).

Det drejer sig om et formøde i maj 2018 og opsamlingsmøder i december 2018  og juni 2019.

I perioden august-december anvendes SWOT-analyse og målmiddelhierarki til styring af processen.

En SWOT-analyse er primært et redskab til at få et øjebliksbillede af organisationens strategiske 
situation. Strategien lægges ved at finde styrker og muligheder, der kan modsvare svagheder og trusler.

SWOT-analysen er udarbejdet af ledelserne og deres ressourcepersoner i maj-juni 2018.
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Projektdesign

Et målmiddelhierarki er en metode til at skabe sammenhæng i projektets forskellige typer af mål og midlerne 
til at nå målene. Målmiddelhierarkiet udarbejdes og justeres løbende (august-december 2018) af ledelsen og 
medarbejderne.
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Læringsdesign

Mørkeblå: Ledere, ressourcepersoner, DASK og UCL.
Lyseblå: Pædagoger i dagtilbud, SFO-personale, skolepædagoger, børnehaveklasseledere, 
indskolingslærere, ledere, ressourcepersoner, DASK og UCL.
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