Fælles overgangsprojekt for de kommende skolebørn der skal gå på
Gyvelhøjskolen.
Fra den 7. til den 25. august.
Gyvelhøjskolen 9. maj 2017
Også i år vil vi igangsætte et overgangsprojekt for de børn der skal begynde på Gyvelhøjskolen
august 2017.
Vi har stor succes med at placere projektet i forbindelse med skolestart, således at børnene får en
kendt voksen med i den første tid i skole/SFO. Evalueringerne viser, at det giver børn og forældre
en god overgang til skolen, at der er en kendt tryg voksen til stede, hvis primær opgave er at
introducere barnet til fællesskabet og skabe tryghed til de nye voksne og de nye rammer.
Disse gode erfaringer vil vi bygge videre på. I år strækker selve overgangsprojektet sig over ugerne
32, 33 og 34.
En voksen fra hver af børnehaverne i Galten by, vil i de 3 uger projektet varer deltage i børnenes
dag på skolen/SFO.
Eftersom skolen starter ret sent i år begynder projektet efter 1 august. Det betyder at
børnehavepædagogerne først vil være på Gyvelhøjskolen fra uge 32, men jeres børn er naturligvis
velkomne fra 1. august.
Til at sikre en god uge for de børn der har brug for pasning i uge 31, vil vi gerne bede om at I
tilmelder jer i jeres daginstitution. OM i har brug for pasning i den uge eller ej. Normalt skal man
ikke melde sig til feriepasning i SFO, men lige i denne uge giver det mening, således at vi sikrer
jeres børn bedst mulig opstart.

I uge 32 går børnene i SFO hele dagen, og introduceres i den uge til SFO´en, skolens omgivelser og
regler og til de nye voksne i fritidsordningen. I ugerne 33 og 34 begynder hverdagen, og børnene
introduceres til skolelivet og børnehaveklasselederne.
Målet med projektet er, at den viden personalet i daginstitutionerne har om det enkelte barn, ikke
går tabt, men gives videre til barnets nye voksne, samt at tilstedeværelsen af trygge kendte voksne i
den nye store verden, giver barnet et trygt møde med det nye ukendte.
Mål med projektet er at:
-

Lægge grunden til nye bæredygtige børnefællesskaber
At sikre tryghed for børn og forældre i overgangen
At give det enkelte barn den bedst mulige skolestart
At styrke det faglige fællesskab med vidensdeling på tværs af faggrupper
Samarbejde om synlig læring

Dette mener vi, giver jeres børn nogle fantastiske muligheder. Sammen med kendte voksne fra
børnehaven, introduceres de blidt til skole/SFO, de nye voksne og de nye kammerater de skal gå i
skole/SFO med.
Oversigt over projektet:
-

-

Børnehaveklasselederne har besøgt børnene i deres institutioner. Målet med besøget var at de nye
ukendte voksne møder børnene i deres kendte rammer, og får et kendskab til deres hverdag.
En ”besøgsdag”, onsdag den 13. juni, hvor alle børn mødes på skolen og deltager i skoledagen.
Målet med besøget er at gense de voksne, se de nye rammer og møde de kommende
klassekammerater
Overgangsprojektet i ugerne 32 – 34

Tryghed i projektet:
Vi har fokus på tryghed i projektet. Det betyder at:
-

Vi gør det ukendte kendt inden skolestart. Børnene præsenteres for de voksne og de fysiske rammer
Barnet har en kendt voksen med den første tid af sit skoleliv
Mandag og tirsdag i uge 32 prioriterer vi at personalet fra børnehaverne er til stede fra
morgenstunden, så de er med til at modtage børn og forældre
Barnets kendte voksen videreformidler den fælles relation og viden om barnet i samværet
Vi bestræber os på at give god information inden projektstart

Klassedannelse
Gennem hele projektet vil de voksne have fokus på sociale relationer og arbejde på at styrke
sammenholdet i gruppen. At sikre at alle børn bliver en del af fællesskabet, og inspirere børnene til
at være åbne for nye legerelationer.
Derfor bliver børnene ved skolestart inddelt i grupper. Den endelige klassedannelse vil ske i uge 34
på baggrund af de erfaringer der opnås gennem projektet.
Venlig hilsen
Gyvelhøjskolen
Børnehuset Gyvelhøjen
Børnehuset BakkeToppen
Børnehaven Porskjær
Galten Børnehave og Vuggestue

