GREVE KOMMUNE

Forældreinformation om
sammenhæng mellem
dagtilbud og SFO/skole

Sammenhæng i barnets skift fra dagtilbud til SFO/skole
Dit barn nærmer sig skolealderen og dermed overgangen til en ny hverdag i et nyt fællesskab.
Greve Kommune arbejder for, at alle børn får den bedst mulige overgang fra dagtilbud til skole
og SFO.
Perioden henimod skolestart (storbørnsgruppen) involverer selvfølgelig først og fremmest
børnene og deres pædagoger, men som forælder bliver du også en naturlig del af forløbet.
Perioden i storbørnsgruppen rummer konkrete aktiviteter, som understøtter samarbejdet og
dialogen om dit barns udvikling og læring.
Arbejdet med storbørnsgruppen er tilrettelagt således, at du og dit barn kan opleve en helhed
og sammenhæng i overgangen.

Vidensdeling mellem professionelle
Hen mod slutningen af dit barns tid i dagtilbud udarbejdes en dialogprofil. Dialogprofilen er et
elektronisk redskab, som indeholder spørgsmål, som du som forælder besvarer om dit barn og
spørgsmål, som pædagogerne besvarer om dit barn.
Spørgsmålene besvares elektronisk, og på baggrund af svarene bliver profilen af dit barn
dannet. Dialogprofilen danner grundlag for den samtale, som du skal have med dagtilbuddet,
inden dit barn skal starte i skole.
Profilen beskriver dit barns kompetencer og potentialer, og den bruges i foråret som overleveringsskema i forbindelse med skolestarten.
SFOen/skolen bruger dialogprofilen i det pædagogiske arbejde, særligt med henblik på at sikre
dit barns trivsel og fortsatte udvikling, så alle oplever sig som en del af fællesskabet i de nye
rammer, samt i forbindelse med klassedannelse og forældresamtaler.
Data om barnet opbevares i systemet frem til barnet fylder 8 år. Herefter slettes de og vil ikke
være tilgængelige for hverken fagprofessionelle eller forældre.

Særlig pædagogisk eller sproglig indsats
Hvis der i dagtilbuddet har været lavet en særlig pædagogisk eller sproglig indsats i forhold til dit
barn, vil der blive holdt et møde mellem jer som forældre, repræsentanter fra dagtilbud og skole
samt evt. andre fagprofessionelle, som har været involveret i dit barns forløb.
Mødet skal medvirke til i en åben dialog at skabe et godt og fagligt grundlag for at imødekomme
dit barns særlige behov i det nye miljø.

Overflytning til SFO/skole
Overflytningen til SFO/skole sker pr. 1. april.

Skolestart
Alle børn skal som udgangspunkt starte i skole i august i det kalenderår, hvor barnet bliver 6
år. I særlige tilfælde er det muligt at udsætte undervisningspligten i et år.

Udsat skolestart
Dagtilbuddet er med til at sikre, at barnet bliver klar til skolestart ved blandt andet at arbejde
med storbørnsgrupper, som starter i april året før egentlig skolestart.
Hvis der er tvivl om skolestart, skal der udarbejdes en handleplan, som forældre og dagtilbud
samarbejder om med henblik på at gøre barnet skoleparat. PPR kan inddrages i arbejdet.
Hvis I (og dagtilbuddet) ønsker at søge om udsat skolestart, skal I som forældre søge via den
digitale indskrivningsblanket i november. Via den digitale ansøgning giver I også samtykke til
deling af oplysninger om barnet.
Dagtilbuddet laver sammen med jer en dialogprofil på barnet, der viser barnets samlede
kompetencer, inklusiv fokuspunkt (handleplan) med beskrivelse af udfordringer og tiltag, samt
beskrivelse af det kommende års arbejde med at gøre barnet skoleparat.

På baggrund af Dialogprofilen og handleplanen vil der blive foretaget en vurdering af, om udsat
skolestart kan bevilges.
I vil som forældre få mulighed for at komme med udtalelse, inden der tages stilling. Endelig
afgørelse træffes af et udvalg bestående af konsulenter fra Center for Dagtilbud & Skoler og en
repræsentant fra PPR.

Oplysninger fra Pladsanvisningen januar 2018
Tilmelding til SFO skal foretages digitalt via skoleindskrivningen i uge 48.
Forældrebetalingen for SFO udgør for tiden kr. 1812,00 pr. måned og forfalder månedsvis
forud.
Ved udmeldelse af SFO er der 1 måneds opsigelse fra den 15. eller 30./31. i måneden.
Du kan få nærmere besked om mulighederne for hel- eller delvis friplads ved henvendelse til
Pladsanvisningen i Dagtilbud og Skoler.
HUSK desuden at være opmærksom på, at hvis ulykken er ude og jeres barn kommer til skade,
er det vigtigt, at I har en ulykkesforsikring, der dækker jeres barn, idet Greve Kommune
ikke yder erstatning.

