
Sammenhæng i overgange 
 

Vejen Kommune, torsdag den 23.august  
 

kl.14-17 



Formål 
 

Formål 
 

 

Skabe sammenhæng i 5-7 årige børns 
overgange således, at der er progression i 
børnenes udvikling, trivsel og læring. 

 



Mål  

 

At professionelle skaber et fælles pædagogisk 

grundlag og betingelser for, at 5-7 årige børn 

oplever sammenhæng i overgange. 

 

De fagprofessionelle agerer lærende - vi kan lære, 
hvad vi skal lære. 

 



Program 

14:00 Velkomst ved Regin Holm, Marie Skovbo og Kirsten Busk 

 Præsentation af formål, mål og udviklingsmodel 

14:10 Børnesyn  

Læringssyn 

Struktur og indretning i læringsmiljøer ved UCL 

15:05 Pause 

15:20 SWOT, målhierarki og introduktion til arbejdet i forbundne netværk ved UCL 

15:45 Arbejde i forbundne netværk ved UCL 

16:45 Opsamling ved UCL 

16:50 Afslutning ved Margith 

 

17.00 Mulighed for feedback til planlægningsgruppen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Tidslinje 

Mørkeblå: Ledere, ressourcepersoner, DASK og UCL. 

 

Lyseblå: Pædagoger i dagtilbud, SFO-personale, skolepædagoger, børnehaveklasseledere,  

indskolingslærere, ledere, ressourcepersoner, DASK og UCL.  



Udviklingsmodel  

 



Præsentation af underviserne 



Formål 

” Skabe sammenhæng i 5-7 årige børns 
overgange således, at der er progression i 
børnenes udvikling, trivsel og læring.”. 

 

MÅL       FORMÅL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skabe sammenhæng 
i 5-7 årige børns 

overgange  

Progression i børnenes 
udvikling, trivsel og 
læring. 



Dagtilbudsloven 2018 



Larsen (2014) fremhæver vigtigheden af kontinuitet for en succesfuld overgang. 
Hvis børnene oplever for store forandringer mellem dagtilbud og skole, har de 
sværere ved at finde sig til rette med deres nye identitet som skoleelev. 
 

Fabian (2002) uddyber, at børnene ved overgangen til skolen udsættes for tre typer 
af diskontinuitet: 

  

Fysisk;  forandringer i omgivelserne i forhold til størrelse, lokation og antallet af 
mennesker 

 

Social; at barnets identitet ændres i takt med, at der sker ændringer i det sociale 
netværk og de voksne omkring barnet 

 

Pædagogisk; omhandler den ændrede tilgang til læring 

Larsen, Inge Schou (2014): Samarbejde om det skolestartende barn, Akademisk Forlag 

 

Kontinuitet og diskontinuitet 



 

Ny social position (fra ældst til yngst) 

 

For store forskelle i pædagogikken samt i 
sprog- , børne- og læringssyn 

 

Lærere og pædagoger har manglende  

  kendskab til hinandens pædagogik 

 

Barnet har ikke tilstrækkelig kendskab til  

  den nye kontekst 

Diskontinuitet 



 

 At der er sammenhæng i barnets selvoplevelse på tværs af 

institutionskontekster 
 

 At det barnet lærer i én institutionskontekst også er ønsket og 

umiddelbart anvendeligt  i den nye kontekst 
 

 At der er en tværgående forståelse af læring og udvikling i det 

pædagogiske system 
 

 At der ikke sker kompetencetab/regression i forbindelse med 

skift i institutionskontekst 
 

 At barnet grundlæggede oplever sig kompetent og anerkendt  i 

og på tværs af institutionskontekster   
 

En sammenhængende overgang indebærer: 
 



Det pædagogiske grundlag 

Børnesyn 

Dannelse og børneperspektiv 

Leg 

Børnefællesskaber 

Læring 

Pædagogisk læringsmiljø 

Forældresamarbejde 

Børn i udsatte positioner 

Sammenhæng (indlejret i temaerne ovenfor i dette forløb) 

 

 



Master for en styrket pædagogisk læreplan  

Sammenhæng med 
børnehaveklassen handler om 
sammenhæng i børnenes liv.  

Det er ikke tilstrækkeligt, at 
børn er skoleparate. Skolen 
skal være børneparat og bygge 
på et tydeligt 
børneperspektiv, der tager 
over, hvor dagtilbuddet slipper. 

(Ministeriet for børn, undervisning og 
ligestilling, 2016) 

 



En undersøgelse af arbejdet 

med sammenhænge mellem 

dagtilbud og skole i landets 

15 største kommuner 

 

At skabe en god sammenhæng er en 

kompleks opgave, som kræver samarbejde 

mellem flere aktører samt overblik over 

både indre og ydre faktorer, som påvirker 

barnets første tid i skolen. 

(DEA, 2017 Klar, parat skolestart, s. 7) 



2 pointer fra Anja Hvidfelt Stanek forskning – om 

børns overgange (2011) 
 

 

At der er stor forskel på, hvad et (professionelt) voksenblik 
har fokus på, når det kikker efter ”det lette” og ”det svære” 
ved skolestart og overgangen, og hvad børneblikket har fokus 
på. 

 

Det er overordnet set langt sværere for børnene at starte i 
SFO end i børnehaveklassen. 

 

Anja Hvidtfelt Stanek (2011): Børns fællesskaber og fællesskabernes betydning – analyseret i indskolingen fra børnehave til 1. 
klasse og SFO. Ph.d Afhandling 

 



Voksenperspektivet 

  Svært at sige farvel til mor/far. (mor/barn 
tilknytningsvanskeligheder) 

 Svært ved at finde ud af at lege i frikvarterer/SFO 
(underudviklede sociale kompetencer) 

 Svært ved at sidde stille og/eller lytte til kollektive 
beskeder. ´(umodenhed, koncentrationsvanskeligheder, 
fejl i hjernen) 

 Skoleopgavemotiveret (skoleparathed som en iboende 
social- og biologisk kompetence) 

Anja Hvidtfelt Stanek (2011): Børns fællesskaber og fællesskabernes betydning – analyseret i indskolingen fra børnehave til 1. 
klasse og SFO. Ph.d Afhandling 

 



 

 

 

 

Voksenperspektivet 

En af hovedkonklusioner fra DEA 

Indskolingslederne mener, at de børn, der ikke er rustede til at gå 

i skole, mangler socioemotionelle og kognitive kompetencer – 

evnen til at indgå i fællesskaber, robusthed og vedholdenhed i leg 

og læring. 

(DEA (2017) Klar, parat skolestart, s. 7) 

 

 



Børneperspektivet 

 Svært at sige farvel til mor/far, hvis der ikke er nogle 
kendte/trygge/sjove/sikre børnefællesskaber at sige goddag 
til. 

 Svært at lege, hvis der ikke er nogen at lege med. 

Svært at sidde stille og/eller lytte til lærerens ord, hvis der 
ikke er nogle kendte/trygge/sjove/sikre børnefællesskaber at 
sidde stille i og lytte sammen med. 

Svært at være motiveret for løsning af skoleopgaver, hvis der 
ikke er nogle kendte/trygge/sjove/sikre børnefællesskaber at 
være motiveret sammen med. 

Anja Hvidtfelt Stanek (2011): Børns fællesskaber og fællesskabernes betydning – analyseret i indskolingen fra børnehave til 1. 
klasse og SFO. Ph.d Afhandling 

 

 



Børnene starter i før-SFO med et komplekst 

børneliv og en kompleks historie. De er ikke 

”ubeskrevne blade”.  

 

 

 

Børnehave 1: Børn skal være uafhængige, så i videst muligt omfang skal de 
klare konflikter selv og indholdsudfylde dagen med de muligheder, 
institutionsrummet og strukturen giver dem mulighed for. 

 

Børnehave 2: Børn skal reguleres, hjælpes og guides i samspil med voksne, 
så de erhverver sig sociale, lærings- og handlekompetencer.  Voksne 
involverer sig i læringsrum og regulerer.  

  

Børnehave 3:  Børn lærer og udvikler sig i børnefællesskaber, ved at voksne 
guider dem i deres deltagelse heri.  Voksne involverer sig i børnenes 
dagsordener og leger med og guider ind i legen.  
Anja Hvidtfelt Stanek (2011): Børns fællesskaber og fællesskabernes betydning – analyseret i indskolingen fra børnehave til 1. klasse og SFO. 
Ph.d Afhandling 

 



Observationer af struktur ved skolestart 

I skolen forventes det, at børnene skal forholde sig stillesiddende i ro og 
holde igen med forhandlinger. 

 

Om morgenen eller efter endt frikvarter forventes det, at børnene skal 
sætte sig stille på deres faste pladser og blive der, indtil læreren kommer og 
fortæller, hvad de skal lave. 

 

Der er en høj grad af regler og struktur, der skal gøre dagen mere simpel. 
En del tid og energi i starten af skoleåret bruges på at introducere børnene 
for disse regler og systemer. Det er i høj grad disse regler og systemer, der 
er fokus på fra de voksnes perspektiv.    

 

 Anja Hvidtfelt Stanek (2011): Børns fællesskaber og fællesskabernes betydning – analyseret i indskolingen fra børnehave til 
1. klasse og SFO. Ph.d Afhandling 

 



I 0. c må man gerne 

  Sætte sig på trappen om morgenen 

 Gå stille og roligt ind i klassen og aflevere sin postmappe, 

sætte mad i køleskabet og tage sutsko på  

Være stille når voksne klapper og når nogen taler 

 Komme ind når klokken ringer 

Være opmærksomme på om nogen skal med i leg/keder sig 

Tale pænt og sige pæne ting til hinanden 

 

 

 



Struktur og forventninger  

  Hvad må man i 1. c? 

 Hvad må man i før-SFO? 

 Hvad må man i fritids-SFO? 

 



Barnet er..  

Robust 

 

Sårbart 

 



Barnets lærer bedst gennem 

Udfordring Beskyttelse 

  



Barnets fødes.. 

Som et tomt kar 

 

Med en indre kerne 



Barnet lærer bedst gennem.. 

Indlæring Refleksion og egne erkendelser 



Forskellige børne- og læringssyn afspejler sig i de 

strukturer, som børn bevæger sig på tværs af 

 



Børns overgange fra dagtilbud, til før-SFO, til skole 



Overgange 

Børnehave 
Forårs- 

SFO 
Børnehave

-klasse 
1. klasse 

SFO 

Hjem og fritid 



Overgangen sker i nogle felter 



Overgangsfelt 

Samarbejde 



Kooperation og/eller kollaboration   

 

Kooperation: medarbejderne gør hver deres i 

arbejdsdelingen 

 

Kollaboration: medarbejderne udvikler indsatser i 

fælleskab   

 



Samarbejde der skaber sammenhænge 



 



Guide til dialog om 

overgange 
 

 Et stærkt pædagogisk samarbejde mellem 

dagtilbud, SFO og skole er et solidt 

udgangspunkt for at give børnene en god 

skolestart.  

 EVA har lavet en guide til, hvordan I kommer 

omkring de vigtigste diskussioner og 

prioriteringer i jeres dialog på tværs af 

dagtilbud, SFO og skole. 

 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/guide-dialog-om-

overgange 

 

Trine Beckett (2018) Guide til dialog om overgange.   

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/guide-dialog-om-overgange
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Styringsredskaber i forløbet 

SWOT: En fremgangsmåde til at vurdere en organisation i forhold til en 

strategisk målsætning. 

De interne forhold er i princippet noget, man selv har mulighed for at gøre 

noget ved. 

De eksterne forhold har institutionerne ikke selv fuld kontrol over. 

Hvad er det for et billede eller vision, man har for sin organisation i 

fremtiden, som vi ønsker at undersøge mulighederne for at realisere? 

Først når vi har et billede af, hvor vi vil hen, kan vi identificere 

institutionernes udviklingsbehov og potentiale.  

 

  



SWOT 
  

Styrker  
(Strengths) 

Svagheder 
(Weaknesses) 

Indre  
  

  

  

  

  

  

  

  
Muligheder  
(Oppertunities) 

Trusler 
(Threats) 

  

Ydre 
  

  

  

  

  

  

  



Opgave 15.45 – 16.35 I forbundne netværk 
 

 

 

 

Præsenter jeres egen interne SWOT for hinanden 
Hvad er jeres styrker, svagheder, muligheder og trusler? 

 

Analyser jeres fælles betingelser og muligheder 
Hvordan kan I som professionelle arbejde ud fra et fælles pædagogisk grundlag og skabe 
betingelser for, at 5-7 årige børn oplever sammenhænge i overgange? Hvad er jeres styrker, 
svagheder, muligheder og trusler? 

 



Opgave 15.45 – 16.35 I forbundne netværk 
Formål: Skabe sammenhæng i 5-7-årige børns 

overgange således, at der er progression i  

børnenes udvikling, trivsel og læring. 

Mål: At professionelle skaber et fælles  

pædagogisk grundlag og betingelser  

for, at 5-7-årige børn oplever sammenhæng 

i overgange. 

 

 

På baggrund af SWOT-analyse og videnoplæg indledes drøftelsen af jeres fælles 
målhierarki. 

Hvilke delmål kan I lige nu opsætte?  

Hvilke midler kan anvendes til at nå målene? 
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