
INFORMASJON
Arbeidet med neste års skolestartere



Viktige tidspunkter
• September: Foreldremøte i barnehagen (Avlyst i år pga. korona pandemi)

• Før 1. november: Innmelding grunnskole og uforpliktende påmelding til 
skolefritidsordningen

• April-mai siste foreldresamtale i barnehagen, Overføringsskjema

• April-mai informasjonsmøte på barneskolen for ”nye foreldre”

• Før 1. juni innmelding SFO

• Før 15.mai overføringsskjemaene sendes skolen

• Mai-juni Rektor/avdelingsleder for 1.trinn kommer på besøk til barnehagen

• Endelig påmelding til SFO før 1. juni

• Juni, «Miniskoledag» på skolen for nye elever

• Brev til hjemmet om skolestart, senest 30.juni



Det pedagogiske arbeidet med

- barna
Dette året har vi 28 trekantbarn i Grini barnehage        14 på 

Briskehaugen og 14 på Fossum

Trekantgruppens aktiviteter:

• Naturgruppe høst og vår

• Lucia i barnehagen

• Teknikkgruppe

• Trekantkor, underholder på sommerfest



Bærum kommunes overgangsrutiner 

barnehage - skole

Overgangsrutinene mellom barnehage og skole er forpliktende for alle 
skoler og kommunale barnehager, de ligger på kommunens nettsider.

I tillegg til selve overgangsrutinene, tar arbeidet utgangspunkt i to 
sentrale forutsetninger: sonesamarbeid (barnehagene og skolen i nærmiljøet)
og grenseobjekter. 

Grenseobjekter for skolestart høsten 2021
Bok: Ukrainsk eventyr, gjendiktet av Alf Prøysen: «Skinnvotten» 
Spill: «Villkatten» 
Lek: «Hauk og due» 
Sang: Frode Skålevik: «Stopp! Ikke mobb!» 

Vi gir barna kjennskap til og kunnskap om disse grenseobjektene i 
barnehagen, alle førsteklassinger kan da noe likt som kan være et godt 
utgangspunkt for å bygge gode relasjoner mellom barna.



Skolens forventninger til 1.klassinger

Skolen er styrt av klokken, derfor er det viktig at barna som 

begynner i første klasse er selvhjulpne og selvstendige :

• Ha sosial kompetanse

• Av- og påkledning, raskt og kunne knyte sko

• Ta imot beskjeder, både felles og enkeltvis og utføre enkle 

oppgaver 

• Toalett, klare seg selv

• Holde orden i sekken sin

• Holde orden på sakene og klærne sine og rydde opp etter seg

• Ha riktig blyantgrep

• Kunne skrive navnet sitt



Skolens forventninger til foreldre
10 råd for språkutvikling i hverdagen

1. Snakk med barnet.

2. Lytt til barnet.

3. Syng, bruk sangleker, rim & regler.

4. Ikke korriger barnet, men gjenta riktig.

5. Høytlesning, hver dag.

6. Vent på barnet, ikke avbryt. La det få snakke ferdig.

7. Les for barnet, «les» bildene sammen.

8. Still gode spørsmål. «Hva tenker du om det?»

9. Rollelek.

10. Begreper, systematisere ord, overbegrep.



Innhold:

• 5-ukers skileikkurs

• 75 minutter hver kurs gang

• Utvikling av grunnleggende 
ferdigheter

• Kvalifiserte instruktører

• Læring gjennom lek

• Variert program

• Tilrettelagte aktivitetsområder

• Snøsikkert med snøproduksjon

• Avslutning med medalje

Priser for 2021

• Skikurs kr 1070,- pr. barn

• Transport kr 440,- pr. barn

 Alle ledsagere gratis

Når foregår det?

• Kursperiode: uke 3-7.

• Barnehagen får tildelt en fast dag 
gjennom de 5 ukene kurset pågår.

Transport

• Skiforeningen har skreddersydde 
pakker som inneholder både 
transport og kurs.                             

• Alle bussene vi benytter har 
sikkerhetsbelter. 



Vi trenger en trekantforelder som kan 
ta hovedansvar for alt med skiskolen:

 Påmelding

 Foreldrebetaling

 Formidle informasjon til foresatte

 Skaffe foreldre til å følge og være 
med på skiskolen

 Formidle informasjon til 
barnehagen

Dette er vi avhengige av hvis vi skal 
klare å gjennomføre skiskole i løpet av 
barnehagedagen.

Skiskolen er på Fossum.

Briskehaugen barna må busses.

Fossum barna går bort.


