ÅRSHJUL - SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE
Når

Hva

August

Første skoledag for skoleåret 22/23
er mandag 15.08. Oppmøte kl. 11.30

Hvem

September
Oktober
November

Barnehager kan benytte uteområde til
skolen på gitte tidspunkt. Ta kontakt
med avdelingsleder på e-post.
Sammenheng barnehage og skole
Påmelding via KS læring
(fagavd.)
Utsending av innmeldingsblankett til nye Skole
førsteklassinger, foresatte har frist for å
sende blanketten tilbake til skolen
Utsatt skoleåret 2022-Byrådssak i
forholdt til nye skolegrenser.

Desember
Januar
Februar

Mars

Samarbeidsmøte overgang barnehageskole. Dato:

Foreldre mottar vedtak og
innskrivingsskriv
(info om allergier, barnehage, morsmål
m.m.)
Trygg overgang barnehage-skole

Avdelingsleder skole
sender innkalling. På
TEAMS
Forslag til agenda:
Sette dato for besøksdag.
Informasjon om behov
for overføringsmøter
Grenseobjekter, annet.

Etaten

April

Besøksdag for barnehagene med barn
som skal begynne på Skjold skole.
Dato 4. mai
Informasjonsskriv til hjemmet fra skolen
vedrørende oppstart på Skjold skole

Skolen avtaler dato med
barnehagene på
samarbeidsmøte i feb.

Mai

Overføringsmøter ang. nye barn

Avdelingsleder skole og
avdelingsleder SFO
besøker aktuelle
barnehager.
Overføringsmøter i juni vil
evt. nye kontaktlærere

stille på. Møtested vil da
bli på Skjold skole.
Mai/juni

Kick-off-SFO
Informasjon sendes ut i starten av mai.

Avdelingsleder SFO/SFOansatte

Juni

Førskoledag med barn og foreldre.
Dato: onsdag 1. juni 2022

Skole

Grenseobjekter 2019 – barnehage-skole
Felles sanger: Skal vi være venner, Lang, lang, rekke med venner, Stopp ikke mobb, Pulverheksen
og En venn.
Sang som benyttes mye på Skjold skole: Vi sangen, trykk på denne lenken
Bøker: Bukkene Bruse begynner på skolen,
Leker: Kanonball, «Rødt lys», «Boksen går», «Gjemsel», «Tikken» m.m.

Skolegrenser Skjold skole ser en inne på www.bergenskart.no
(Velg – tjenestekart – opptaksområder barneskoler og zoom inn).
E-post til avdelingsledere: kjetil.sjo@bergen.kommune.no,
gerda.beathe.brøynt@bergen.kommune.no

Besøksdagen 2022
I forbindelse med overgangen barnehage-skole inviterer vi på Skjold skole barna som skal begynne
hos oss, til en besøksdag 4. mai
Dere møter opp ved flaggstangen på øvre skoleplass kl. 10.00. Avdelingslederne vil ta imot dere her,
og dele gruppen i to.
På besøksdagen vil dere få gå en runde gjennom skolen sammen med avdelingsleder 1.til 4. trinn og
avdelingsleder SFO.
Dere kan få kikke inn eller hilse på 1. trinns elevene på veien.
Til slutt får dere gå en runde rundt skolen og avslutte med å leke litt på lekeapparatene våre.
Besøke vil vare i ca. 30 til 40 minutter.
Vi ønsker at det er de ansatte i barnehagene som kommer med barna, men hvis det er kun ett barn
er det greit at foreldre stiller med barnet hvis de ønsker det.
Påmelding til besøksdagen gjøres ved å sende meg en e-post: Kjetil.Sjo@bergen.kommune.no
Skriv inn hvilken barnehage, antall barn og voksne som kommer.

