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Sammenhæng i barnets liv
i overgangen mellem dagtilbud

Kære forældre
Om ikke så længe starter jeres barn i et nyt dagtilbud. I den forbindelse vil vi gerne tilbyder jer en forældresamtale, hvor
vi sammen gør status på jeres barns trivsel, læring og udvikling. Vi vil forberede os forskelligt (se forberedelsesskemaet
nederst), men vil sammen på vores møde udfylde et overleveringsskema med relevant viden om jeres barn som vi sammen vil overlevere til det nye dagtilbud. Alt sammen for at give jeres barn de bedste forudsætninger for en tryg og god
start, samt give stafetten videre.
Vi har vedhæftet et forberedelsesskema, hvor der er felter som I skal udfylde omkring jeres gode kendskab til jeres barn.
Vi vil forberede os i forhold til vores kendskab til jeres barn fx hvordan barnet trives og udvikler sig. På vores møde vil vi
sammen drøfte, hvad der kan være relevant og hensigtsmæssigt at overlevere til det nye dagtilbud. Sammen udfylder vi
et overleveringsskema med de oplysninger, vi synes, er vigtigt at give videre til barnets nye dagtilbud. I er som forældre
dem, der kender jeres barn bedst, og er en betydningsfuld faktor i at lykkedes med at skabe en god opstart det nye sted.
Opsummering:
• Til forberedelsessamtalen hos os deltager I forældre og jeres dagplejer/ kontaktpædagog i vuggestuen/børnehave.
• Inden start i det nye dagtilbud bliver I indkaldt til en overgangssamtale med det nye dagtilbud. Her medbringer vi
det overleveringsskema som vi sammen har udfyldt ved forberedelsessamtalen.
På denne måde håber vi at kunne sikre den bedste sammenhæng for både jer og jeres barn, så jeres barn får den bedste
start og støtte i det nye dagtilbud.
Ønsker du/I at vide mere, er du/I altid velkommen til at spørge jeres dagplejer/dagplejepædagog eller kontaktpædagog/
børnehusleder.

Med venlig hilsen

TOPI

I Viborg Kommune arbejder vi med TOPI, hvilket bl.a. betyder, at vi har et særlige fokus på
alle overgange for at skabe sammenhængskraft i barnets liv.
Den gode overgang er en indsats under TOPI,
men også en del af dagtilbudsloven.
Vil du vide mere, kan du følge dette link:
http://kommune.viborg.dk/topi
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Forberedelsesark til forældre og pædagogerne/dagplejen

I skemaet herunder har I mulighed for at beskrive jeres barn ud fra det gode kendskab, I har til jeres barn. Jeres viden
om jeres barn er betydningsfuld og er med til at sikre de bedste forudsætninger for en god start.

Forældrenes beskrivelses af barnet
Barnets navn
Hvordan oplever I, at jeres barn trives
henholdsvis hjemme og i dagplejen/
vuggestuen/børnehaven?

Hvad er jeres barns stærke sider, og i
hvilke situationer trives barnet bedst?

Hvad er jeres barn særligt optaget af?

På hvilke områder, eller i hvilke situationer, oplever I, at jeres barn har
særlige udfordringer?
Hvilke erfaringer har I gjort jer i den
forbindelse?

Evt. andre oplysninger, der kan have
betydning for jeres barns udvikling og
trivsel?
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Dagplejen/vuggestuen/børnehavens beskrivelse af barnet
Hvordan trives barnet generelt i dagtilbuddet og i fællesskabet?

I hvilke situationer trives barnet
bedst?

Barnets alsidige og personlige udvikling og sociale kompetencer
Hvilke læringsmål er der arbejdet
med?

Sproglige kompetencer
(TRAS/sprogvurdering)
Hvilke læringsmål er der arbejdet
med?

Krop og bevægelse
Hvilke læringsmål er der arbejdet
med?

Hvilke læringsstrategier har vi lært
børnene?

Andre relevante opmærksomhedspunkter?
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