OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE:
ET HELHETLIG OPPLÆRINGSLØP
Formålet med overgangsrutiner er å sikre gode overganger i opplæringen for barn og unge i Bærum
kommune, slik at vi kan gi barna den beste tilpassede utvikling og læring.
For å skape trygghet rundt overgangene arbeides det for å oppnå et helhetlig og sammenhengende
opplæringsløp med et tett samarbeid mellom barn, foreldre/foresatte og ansatte i
opplæringsinstitusjonene. Det er viktig at riktig informasjon gis til alle involverte og at informasjonen
om barna følger livsløpet, slik at overgangene blir ivaretatt på best mulig måte.
Barna i Lommedalen barnehage sogner til Lommedalen, Anna Krefting eller Gullhaug skole. I
samarbeid med foreldre/foresatte overføres relevant informasjon til skolen, jfr. Overføringsskjema
mellom barnehage og skole.
Den siste våren i barnehagen besøker vi skolene og leker på skolens uteområder. Vi blir invitert til
skolebesøk eller «miniskoledag» og besøker SFO. Noen ganger får vi besøk at lærerne i barnehagen.
Vi har også samarbeid med andre barnehager i nærområdet om besøk og felles aktiviteter. Slik blir
barna kjent med andre barn som skal begynne på samme skole.
Her finner dere brosjyren: Helhetlig opplæringsløp i Bærum:
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/barnehage/kvalitet-ibarnehagene/overgangsrutiner-barnehage-skole-sept-2017.pdf

SPØKELSESKLUBBEN
De eldste barna i barnehagen kalles Spøkelsesklubben. Dette siste året før skolestart er
spesielt, og mange opplevelser venter!





Spøkelsesklubben har en to turdager hver uke. På tur opplever barna fokus på sosiale
og motoriske/fysiske utfordringer, utforsking og læring, både praktisk og teoretisk. Vi
har ekstra lange turer opp i skogen, og noen ganger drar vi til Eineskogen ved Eine
gård.
Realfagsatsning på tur, med naturfag og fysikkforsøk.
Turer til skulpturparken på Bærums Verk – utforsking av nærmiljøet.
Langtur i skogen – for eksempel rundt hele Burudvann – den siste turen før
sommerferien














I januar og februar har vi skiskole for Spøkelsesklubben i egen regi. Denne fåregår på
jordet – en dag hver uke. Skiskolen avsluttes med skiaktivitetsdag, med klippekort,
stempel og premie
Spøkelsesklubben følger «Brannbamsen Bjørnis brannvernopplæring for femåringer»
i regi av brannvesenet. Dette innebærer «Kick-off» med opplevelsesdag på
brannstasjonen på Bekkestua i uke 38, læringsopplegg gjennom hele året med
maskoten Bjørnis, og avslutningsshow på Kalvøya i mai/juni.
Ekstra fokus på trafikkopplæring. Læringsopplegg med «Trafikklys» og «Tarkus»,
samt gjennom Barnas Trafikklubb. Barna lærer å ta ansvar for seg selv ved å ta gode
avgjørelser i trafikken.
Ekstra ansvar som miljøagenter i barnehagen, med læring og ansvar for
kildesortering og gjenbruk.
Lek med skriftspråket på avdelingen – lekeskrift, skrive navnet sitt og kanskje navnet
til de andre i familien.
Lek med tall, mengder, former og størrelser – i spill, aktiviteter og lek. Økende bruk
av IKT for kunnskapsinnhenting og bearbeiding av opplevelser.
Overnattingstur til Strandheim leirsted i mai/juni: med pysj, sovepose,
krabbefiskesnøre og godtepose!
Barns medbestemmelse blir tydeligere for de eldste barna – vi gjennomfører også
intervju og barnesamtaler med barna om deres syn på livet i barnehagen.
Forberedelse til skolestart – besøk på skolene, miniskoledag, leketreff med
fremtidige skolevenner fra andre barnehager. Samtaler om SFO. Rollelek med tema
skole.

