Den trygge overgang 2019
fra Børnehave til SFO

”Den røde tråd”

Vores fælles børn er netop nu i gang med ”Venner på
Tværs” - en ugentlig aktivitet, hvor vi øver børnene i at
være åbne overfor nye venner, nye rammer og nye
eventyr uden for den trygge hverdag i børnehaven.
Venner på Tværs er dermed afsættet for næste
pædagogiske tiltag ift. brobygningen til SFO-livet.

Det er STORT at starte på SFO og i skole. For at gøre
overgangen fra børnehave til SFO så tryg som muligt,
arbejder vi med overgangsforløbet ”Den Trygge
Overgang”.
Denne folder fortæller om det praktiske og de
pædagogiske tanker bag forløbet.
Vores mål i overgangsforløbet er at skabe kvalitet
gennem et samarbejde mellem børnehave og SFO. Vi
ønsker, at alle børn føler sig trygge og velkomne på deres
nye SFO. En god start betyder meget.
Kort sagt er visionen at anlægge en rød tråd i
overgangen, således at vi støtter børnene i at blive så
parate som muligt til at starte SFO- og skolelivet.
Overgangsforløbet er baseret på gode erfaringer fra de
sidste 8-9 års overgangsforløb – erfaringer, som har vist,
at børn opnår den mest trygge overgang, når
medarbejderne omkring børnene arbejder sammen.

Vi glæder os til at samarbejde på tværs og gennemføre
Den Trygge Overgang med Jeres børn.
Med venlig hilsen
Områdeleder Anette Westring

En tryg base
Basen for Den Trygge Overgang vil igen i år være hhv.
Sletten Fritidsakademi SFO og Langebjerg SFO.
Fra tirsdag d. 5. marts til torsdag d. 25. april 2019 vil
børnene, på tværs af børnehaverne, få mulighed for at
være sammen og lære hinanden og SFO’erne bedre at
kende.
Uge 10 - 16 er børnene samlet tirsdage, onsdage og
torsdage – undtaget uge 16 grundet lukkedage tirsdag og
onsdag.
I uge 18 tager vi afsked med børnehavelivet og holder
”afskedsfest” i børnenes respektive børnehaver.

Delmål for samarbejdet i overgangen
• at børnene etablerer nye venskaber og lærer hinanden
at kende
• at børnene har kendskab til de nye rammer og
medarbejderne på SFO’en
• at styrke medarbejdernes kendskab til børnene inden
SFO start
• at forældrene informeres bl.a. via skole-parathedssamtaler
• at sikre børnenes skoleparathed ift. sociale, sproglige,
motoriske og kreative kompetencer
• at udvikle børnenes evne til at modtage en kollektiv
besked, tilsidesætte egne behov og strukturere deres tøj,
rygsæk, cykelnøgle og hjelm

Læringsformer
Der vil blive arbejdet med børnenes trygge overgang
gennem struktureret læring med fokus på følgende:





Fri for mobberi - inklusion
Sprogtilegnelse og dialog
Leg og bevægelse
Kulturelle/kreative udtryk og værdier

Herudover anvender vi situeret læring – kort sagt
bruger vi det levede liv, cykelturen, frokosten,
garderobens påklædningsudfordringer, den fælles
oprydning m.v. til at styrke børnenes selvstændighed,
medansvar og fællesskab.
Vi vægter højt at skabe en tryg øvebane ift. hvordan
børnene skal agere i de fremtidige fysiske rammer, bl.a.
på legepladsen, som ikke er indhegnet på samme måde
som i børnehaven.
Børn er enormt dygtige til at agere efter de regler, som
gælder for den givne kontekst. Derfor sætter vi tydelige
rammer, og Jeres børn lærer hurtigt, hvilke positive
forventninger, vi sætter til deres selvstændighed. De ved
allerede, hvordan man henter hjælp hos de nærværende
”udevoksne”, og det giver stor tryghed for alle.
Forplejning
Børnene får lækre madpakker fra vores køkken, og netop
madpakken bliver afsæt for at øve sig i at håndtere mad,
papir, oprydning mm.
Som forældre skal I sørge for, at Jeres barn har en
rygsæk med, hvori de kan bære deres egen
madpakke/skiftetøj.
Selvom det kan lyde banalt, er dét at bære sin egen
rygsæk med til at udvikle selvstændighed. Det er virkelig
STORT i et børneperspektiv at øve og lege sig hen imod
at være SFO-barn.

Tillid er et vigtigt nøgleord
Børn vokser med de opgaver, vi stiller dem. Vi skal vise
dem tillid til, at de kan, og det fordrer, at vi skaber et
miljø, hvori de får mulighed for at prøve kræfter med ”at
kunne selv” – med vores støtte, naturligvis.
Det er helt naturligt, at lynlåsen i jakken ”driller”, at
madpakken er svær at pakke ud eller at man er lidt
genert undervejs. Vi har heldigvis mange gode uger til at
øve i og samle på de positive og selvtillidsbefordrende
selvfortællinger, hvor børnene individuelt erkender ”jeg er
sådan én, som kan!”
Der ligger et vigtigt forældresamarbejde mellem alle os
voksne omkring børnene ift. at vise børnene tillid til, at de
kan. Den nødvendige opbakning i børnenes udvikling
omfatter derfor også at kunne sige: ”Pyt med det, vi
prøver da bare igen i morgen”.
Med denne sætning anerkendes børnenes ”øvebane”, og
motiverer dem til at forsætte den gode udvikling – selv
når det kræver lidt ekstra energi.

Det bliver spændende at se, hvordan børnene udvikler sig
undervejs. Vi er ikke i tvivl om, at de vokser flere
centimeter og bliver endnu mere trygge, selvstændige og
modige i overgangen.

Den nødvendige huskeliste 
 Kom i god tid, så jeres børn får en god start på
dagen. Sig farvel inden kl. 9.00, hvor børnene skal
afsted
 Husk årstidsbestemt beklædning og fodtøj – alt
efter vejret
 Husk en rygsæk, som kan rumme en evt.
madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj
 Husk cykel og cykelhjelm. Det er vigtigt at cyklen
er funktionel og at både cykel og hjelm har den rette
størrelse
 Hent først jeres børn, når de er tilbage i børnehaven
ca. kl. 13.45

Hverdagen på fritidshjemmet fra 1. maj 2019
Når Jeres barn starter på SFO, er der en anden dagsrytme
end den, der var i børnehaven, og I vil opleve, at
hverdagen er anderledes. SFO’en har åbent kl.6.30 17.00 fra 1. maj til 12. august 2019.
Indtil skolens sommerferie starter ser dagsrytmen således
ud for maj-børnene:
Kl. 9.30-10.00

Samling og formiddagsmad

Kl.10.00-11.30

Dagens aktivitet i mindre børnegrupper

Kl.11.30-12.15

Frokost–husk madpakker og drikkedunk

Kl.12.15-14.00

Legeplads – ved dårligt vejr er
læringsrummene åbne

Kl. 14.00-17.00

Skolebørnene kommer fra skole

I tidsrummet kl. 14.00-17.00 vil læringsrummene være
åbne, og der vil blive tilbudt forskellige aktiviteter, som
børnene kan vælge at deltage i.
0.klasse-rummet vil i denne periode være forbeholdt de
børn, som er maj-børnene.
Vi glæder os til at se alle til forældremøde, som afholdes
inden børnene starter på SFO’erne i maj.
Langebjerg SFO den. 10. april 2019 kl. 17:00 – 19:00
Sletten Fritidsakademi SFO den. 23. april 2019 kl. 17.15 –
18.15
Vi ser frem til at bygge bro og forberede Jeres børn på
næste store livsepoke.

Med venlig hilsen
Børnehusene Humlebæk
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Daglig leder af
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3050 Humlebæk
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