Samverkan mellan
skolformerna
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Centrala riktlinjer för övergången mellan
förskola/familjedaghem och
förskoleklass/skola/fritidshem.
Riktlinjerna ligger som grund för lokala handlingsplaner
som förskolor och skolor utarbetar. Lokala
handlingsplaner följs upp och utvärderas lokalt.

Vt 2016-Ht 2017

Skolformernas styrdokument
Lpfö 98/10
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv. Arbetslaget ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass,
skola och fritidshem samt samverka med dem. Vid övergången till nya verksamheter ska
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.
Lgr 11
För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också
sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan. Läraren ska utbyta kunskaper
och erfarenheter med personalen i förskolan och berörda skolformer. Läraren ska i samarbetet
särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.
25 kap. 2 § skollagen
Pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den
förbereder barnen för fortsatt lärande. Verksamheten ska utformas så att den
förbereder barnen för fortsatt lärande.

Årshjul med riktlinjer för övergång
November
December




Ansökningsblanketter till
vårdnadshavare för val av
f-klass/skola skickas ut av
administrationen.
Pedagogiska nätverksträffar enligt
lokala handlingsplaner.

Centralt anordnad utvärdering av
samverkansdokumentet.
(Länk till utvärdering)

Januari
Resultatet av val till f-klass/skola
meddelas av rektor till vårdnadshavare.

Oktober

Februari

Informationsmöten för vårdnadshavare
om f-klassens/skolans verksamheter
anordnas lokalt, annonseras centralt.

Information till f-klass/skolorna om
BIBASS. Förskolechef, rektor ansvarar
och deltar med berörd specialpedagog
och personal.

September

Mars
Pedagogiska nätverksträffar enligt
lokala handlingsplaner.

Augusti

April

Läsårsstart f-klass/skola,
administrationen ansvarar för central
annons samt information till
vårdnadshavare på falun.se.

Juli

Start för f-klass/skolbesök enligt
lokala handlingsplaner.

Juni
BIBASS avslutningssamtal inkl centrala
övergångdokument. Förskolechef,
rektor ansvarar och deltar med
vårdnadshavare, berörd
specialpedagog och personal.
komplettering BIBASS

Maj
Övergångssamtal inkl centrala
övergångsdokument, ansvariga är
avlämnande och mottagande personal.
övergångsdokument

