
 

 

 

Samarbejdsaftale mellem Nr. Uttrup Skole og børnehaverne 

 

 

I Aalborg kommune har vi udarbejdet principper og værdier for hvordan samarbejdet mellem 

skole og børnehave skal være, disse værdier er beskrevet og udmøntet i samarbejdsaftalen 

herunder. 

Principper Værdier 

 Barnets deltagelse 

 Forældrene som en central 
medspiller 

 Det professionelle samarbejde 

 Helhed og sammenhæng 

 Fællesskaber 

 Professionalisme 

 Dialog 

 

Samarbejdsaftalen indgås mellem Nr. Uttrup Skole og børnehaverne i nærområdet, med 

udgangspunkt i ovenstående principper og værdier. Denne aftale danner rammen for barnets 

overgang fra børnehave til skole. Dette gøres med øje for at skabe rammerne for, at alle børn 

er aktive deltagere i denne overgang.   

 

Mål og praksis 

 

Målet er, at børnehaverne og skolen i fællesskab skaber grundlaget for, at barnet bliver 

inddraget i egen skolestart. 

Hvordan: 

 Børnehaverne og deres kommende børnehaveklasseelever inviteres til natur/teknik 

dage.  

 Børnehaverne inviteres til generalprøve på skolens skuespil. 

 Børnehaverne inviteres til at komme på besøg i DUS, hvor de lærer pædagogerne og 

DUS at kende. 

 Børnehaverne inviteres til at komme på besøg på skolen i børnehaveklassen med deres 

kommende børnehaveklasseelever.  

 De nye 0. kl. elever kan starte i DUS fra d. 1. august. 

 



 

 

 

 

 

Målet er, at alle forældre så tidligt som muligt er aktive deltagere i barnets overgang mellem 

børnehave og skole. 

Hvordan: 

 Kommende børnehaveklasseelever og deres forældre inviteres til informationsmøde, 

hvor ledelse, børnehaveklassepersonalet, forældre til nuværende 

børnehaveklasseelever, DUS-pædagoger og skolebestyrelsesmedlemmer kort vil 

fortælle om skolen. 

 Kommende børnehaveklasseelever og deres forældre inviteres til åbent hus i 

indskolingen i forbindelse med indskrivningen, hvor der vil være hjælp til digital 

indskrivning. 

 Alle forældre tilbydes en overleveringssamtale. 

 Omkring starten til sommerferien vil alle kommende børnehaveklasseelever modtage 

et velkomstbrev omhandlende barnets skolestart.  

 

Målet er, at de professionelle får indsigt i hinandens pædagogiske praksis således, at der 

bygges bro mellem børnehave og skole for barnet. 

Hvordan: 

 Der afholdes fælles pædagogisk sparringsdage for personalet fra Nørresundbys skoler 

og børnehaver. 

 Børnehaverne inviterer personalet fra børnehaveklassen til forældremøder. 

  



 

 

 

Årskalender 

Efteråret: Skolen bliver inviteret til forældremøder i børnehaverne. 

Natur/teknik dage, skolen invitere børnehaverne i skoledistriktet. 

Januar: Skolen afholder orienteringsmøde for forældre til kommende 

børnehaveklasseelever. 

Januar/februar: Gammeldags indskrivning for børn og forældre. En gammel tradition, hvor 

kommende børnehaveklasse elever helt uformelt kan hilse på hinanden. 

Der tilbydes i den forbindelse hjælp til den digitale indskrivning.  

Februar Samarbejds- og evalueringsmøde distriktsbørnehaver og skole 

Foråret: Børnehaverne og deres kommende børnehaveklasseelever inviteres til 

natur/teknik dage. 

Marts Pædagogisk sparringsdag 

Maj/juni: Overleveringssamtaler i børnehaverne mellem børnehave, forældre og 

skole. 

Maj/juni: Børnehaverne inviteres til at komme på besøg i DUS, hvor de vil lære 

pædagogerne og DUS at kende. 

Juni: Besøgsdage for børnehaverne med deres kommende 

børnehaveklasseelever på skolen. 

Juni: Forældre til kommende børnehaveklasseelever modtager via mail en 

velkomstpakke bestående af flere breve med informationer om skolestart.  

August: 1. august kan børnehaveklasseeleverne starte i DUS. 

August: Første skoledag 

 


