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Kommissorium for distriktsmøder omkring brobygning i fht. arbejdet 
med Den Pædagogiske Rammeplan 0 – 10 år 
 

Den Pædagogiske Rammeplan 0 – 10 år  
- et fælles afsæt for det pædagogiske samarbejde  

Rammeplanen er den overordnede pædagogiske ramme for dagtilbuds og skolers arbejde med de 0 – 10 
årige i Herlev Kommune. 
Rammeplanen tager højde for lovmæssige beskrivelser og bygger på Herlev Kommunes Børnepolitik samt 
værdierne på dagtilbuds- og skoleområdet. 
 
Rammeplanens metode- og teoriafsnit skal således danne afsæt for det professionelle samarbejde på tværs 
af institutionerne samt være udtryk for den daglige praksis, der finder sted. 
 
Rammeplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske arbejde. 
Den skal danne afsæt for løbende pædagogiske drøftelser og refleksioner i relation til aktuel praksis samt 
give anledning til overvejelser vedrørende mulige udviklingsperspektiver og indsatser. 
 
En etableret systematik og ansvarsfordeling omkring samarbejdet er derfor af betydning.   
 
Forvaltningens opgave er sammen med institutionernes ledelse at skabe betingelserne for at ledelse 
sammen med medarbejdere kan understøtte det fortsatte arbejde med Rammeplanen i den daglige praksis.  
 
Der må derfor løbende rettes opmærksomhed på arbejdet med Rammeplanen på alle niveauer i relevante 
samarbejdsfora såsom forvaltningsmøder samt skoler - og dagtilbuds lokale mødefora. Drøftelse og 
vidensdeling vedr. arbejdet med Rammeplanen skal på mindst et årligt møde i de respektive ledergrupper. 
Udover forvaltningens aktuelle introduktionskurser kan opmærksomhed og fokus også finde sted ved lokalt 
initierede temaaftener, inspirationsbesøg og inspirationsture. 
 
Dette er med til at sikre fastholdelse og udvikling af det fortsatte arbejde med Rammeplanen i den daglige 
praksis samt i relation til opmærksomhed på medarbejderkvalifikationer.  
Især via den løbende drøftelse, refleksion, sparring og vidensdeling der herigennem finder sted blandt 
ældre og nyere kollegaer på alle niveauer. 
 

 
 

Distriktsmøder med fokus på brobygning 

Distrikterne afholder årligt min. 4 møder, hvor skole og dagtilbud samarbejder med henblik på at sikre et 
kvalificeret brobygningsforløb med udgangspunkt i Rammeplanens beskrivelser. På disse møder er 
institutionernes ledelse repræsenteret sammen med medarbejderrepræsentanter. 
 
Forvaltningens konsulenter på skole, udviklings- og dagtilbudsområdet deltager i det omfang det kan lade 
sig gøre på 1 årligt møde i hvert distrikt. Især tilstræber de at deltage på det møde, hvor evaluering af 
brobygningssamarbejdet er i fokus eller hvor specifikke emner fra Rammeplanen drøftes.  
  
Med henblik på at skabe systematik og ensartethed omkring samarbejdet samt kvalificere den drøftelse og 
refleksion, der finder sted på distriktsmøderne bør dagsordenspunkterne fordele sig med fokus på følgende 
områder: 
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 Fordelt fokus på de forskellige metode- og teoriafsnit i Rammeplanen. En løbende drøftelse samt 
refleksion og beslutning af hvorfor/ hvordan man vælger at praktisere arbejdet med Rammeplanen 
aktuelt samt fremadrettet.  

 
 Generel overleveringsprocedure i fbm. overgangen fra dagtilbud til skole. 

 
 Kuffertens indhold – herunder brug af dokumentation i fbm. pædagogiske forløb. 

 
 Procedure i fbm. overleveringssamtaler så alle børn tilbydes en samtale 

 
 Procedure i fbm. samarbejde mellem skole- og dagtilbud. 

 
 Arbejdet med narrative forløb. 

 
 Øvrige aktiviteter.  

 
 Tilvejebringe muligheder for en dialog mellem alle professionelle i distriktet, der sikrer udveksling 

af viden om det børnesyn og læringssyn, som rammeplanen beskriver. 
 
Til det brug vil den model samt refleksionsspørgsmål, der blev givet i fbm. med ledelsesseminaret omkring 
brobygningssamarbejdet, efteråret 2009, med fordel kunne benyttes:  
 
 

 
 
Distriktsmøderne er et af de vigtige samarbejdsfora, der danner afsæt for Rammeplanens fremadrettede 
forankring i den daglige praksis. Der påhviler derfor deltagerne i distriktsmøderne et ansvar for, at alle 
medarbejdere i distriktet arbejder med Rammeplanens indhold. 
Herigennem får forvaltningen i et tværgående samarbejde mulighed for at følge udviklingen i 
distriktssamarbejdet samt understøtte og udfordre dette. 
En viden der blandt andet gøres brug af i fbm. tilrettelæggelse af forvaltningsinitierede aktiviteter på 
området. 
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Rammeplansarbejdet i skolen 

 
Den Pædagogiske Rammeplan 0 – 10 år tager afsæt i Herlev Kommunes Børnepolitik samt værdierne på 
skoleområdet. 
Den sætter rammen for de professionelles arbejde med den pædagogiske praksis i skolerne. 
Praksis skal dermed afspejle indholdet beskrevet i Rammeplanen.  
   
For at sikre en løbende forankring af arbejdet med Rammeplanen er der etableret et samarbejde mellem 
skolevæsnets forskellige niveauer omkring den samlede opgave. 
 
Forvaltningen har ansvar for at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem børnepolitikken, 
værdigrundlaget og Rammeplanen i forhold til skolerne. 
Forvaltningen har ansvar for, at arbejdet med Rammeplanen formidles til nyansatte ledere i kommunen. 
 
Det sker konkret via de drøftelser, der løbende finder sted – herunder i de relevante mødefora – hvor 
arbejdet med og indsatser i forhold til Rammeplanen evalueres, og nye udviklingsperspektiver udstikkes. 
Ydermere sker det i kraft af tilrettelagt kursusvirksomhed. 
 
Forvaltningen afholder ved skoleårets start et to dages kursus for nye medarbejdere, hvor bl.a. arbejdet 
med Rammeplanen er på programmet. 
Forvaltningen afholder derudover hvert skoleår kurser for SFO pædagoger, børnehaveklasseledere og 
indskolingslærere fra 1. og 2. klasse. 
Kurserne er bygget op omkring repræsentanter fra skolernes team, eftersom skolerne er organiseret i 
selvstyrende team. 
Dette skal sikre den drøftelse, refleksion samt vidensdeling, som bringes videre til den øvrige skole. 
Alle kursister deltager indledningsvist i et fælles oplæg, hvor temaet tager afsæt i forskellige elementer fra 
Rammeplanen fra år til år. 
 
Lærerne fra 1. klasse har herefter et kursusforløb, hvor temaet er arbejdet med Rammeplanens narrative 
element. Deltagerne skal gennemføre et praksisforløb omkring arbejdet med narrativ pædagogik samt et af 
Rammeplanens øvrige områder. 
Arbejdet med forløbene videreformidler de på den sidste kursusgang primo det kommende skoleår. 
 
SFO pædagogerne arbejder på skoleårets to kursusgange ud fra det indledende oplægs tema. Første 
kursusgang får de redskaber til det videre arbejde med et praksisforløb i SFO’en. Praksisforløbet 
videreformidler de på den sidste kursusgang. 
 
I perioder indlægges sparringsmøder med lærere og/ eller pædagoger. 
 
Arbejdet med Rammeplanen skal også tænkes ind i forhold til beskrivelserne omkring det pædagogiske 
arbejde i kommunens kvalitetsrapport på skoleområdet. 
 
Forvaltningens konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet deltager i et årligt distriktsmøde, hvor arbejdet 
med brobygning er på dagsordenen. 
I forhold til et kvalificeret brobygningsarbejde bør der på disse møder være fokus på områder som arbejdet 
med narrative forløb, kuffertindhold, dokumentation, overleveringssamtaler, samarbejdet mellem skoler og 
dagtilbud samt øvrige overleveringsprocedurer. 
Med henblik på at facilitere møderne omkring disse fokuspunkter, kan refleksionsmodellen samt 
refleksionsspørgsmålene i kufferten fra det fælles ledelsesseminar, efteråret 2009, for skoler og dagtilbud 
anvendes.  
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Skolernes ledelse har ansvar for, at den pædagogiske praksis på skolerne tager afsæt i Rammeplanen. 
Drøftelse, refleksion samt evaluering omkring dette arbejde bør løbende ske i relevante mødefora, såsom 
afdelings – og teammøder. Det er også i de fora, der samles op og udstikkes retning for mulige 
udviklingsperspektiver, som bringes ind på mødefora i forvaltningsregi. 
 
Skolernes ledelse har også ansvar for, at arbejdet med Rammeplanen formidles videre til nye medarbejdere. 
 
Skolerne har derudover ansvar for at holde fokus på arbejdet med Rammeplanens elementer via øvrige 
tilrettelagte aktiviteter målrettet lærere og pædagoger. 
 

 
Rammeplansarbejdet i dagtilbud 
Dagtilbuddenes beskrivelser af deres pædagogiske praksis skal sikre, at Rammeplanen er en integreret del 
af deres praksis. 
 
I forbindelse med institutionernes årsberetning evaluerer institutionerne deres praksis og sætter mål for det 
kommende arbejde - herunder arbejdet med Rammeplanen således, at der kontinuerligt arbejdes med at 
sætte mål og evaluere i forhold til Rammeplanen. 
 
Der arbejdes på to niveauer med Rammeplanen: 
 

 Forvaltnings niveau 
 

 Institutionsniveau 
 

Forvaltningsniveau: 

På forvaltningsniveau arbejdes der på at skabe en strategisk sammenhæng mellem det overordnede 
værdigrundlag, Børnepolitikken, Rammeplanen og det lovmæssige grundlag beskrevet gennem 
Kvalitetshjulet. 
 
Nye ledere introduceres til ovennævnte dels i forbindelse med ansættelse og senere ved det første 
introduktionsmøde i forvaltningen. 
 
Arbejdet omkring Rammeplanen evalueres i forbindelse med årsberetning og perspektiveres på det 
pædagogiske tilsyn 1, hvor der er deltagelse af ledelse, medarbejdere og forældrerebestyrelse og den 
pædagogiske konsulent. Det pædagogiske arbejde med Rammeplanen ses i praksis på det pædagogiske 
tilsyn 2, hvor den pædagogiske konsulent er i de enkelte institutioner af ca. 3 timers varighed. 
 
Dagtilbudsafdelingen afholder i samarbejde med skoleafdelingen en gang årligt et fyraftensmøde for alle 
dagtilbud og skoler, hvor der gives oplæg omkring et af temaerne fra Rammeplanen. 
 
Dagtilbudsafdelingen afholder endvidere 2 mindre rammeplanskurser årligt for nyansatte pædagoger og 
pædagogiske assistenter, pædagogstuderende og PAU -studerende. På disse kurser inviteres oplægsholdere 
fra vores egne institutioner til at give praksiseksempler på rammeplansarbejdet. Kursusdeltageren får 
endvidere mulighed for at planlægge et rammeplansforløb sammen med kollegaer fra andre institutioner.  
 
De pædagogiske konsulenter deltager engang årligt på distriktsmøder i de enkelte distrikter. 
 
På forvaltningsniveau har udviklingskonsulent, skolekonsulent og de pædagogiske konsulenter organiseret 
sig i et rammeplanssamarbejde, hvor der holdes kvartalsmøder. På disse møder drøftes 
udviklingsperspektiver, fokusfelter og kursusvirksomhed omkring rammeplansarbejdet. 
Udviklingskonsulenten er tovholder på dette arbejde. 
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Institutionsniveau: 

Lederen er ansvarlig for, at nye medarbejdere introduceres til Rammeplanen, og at Rammeplanens indhold 
fastholdes i den pædagogiske praksis. 
 
Institutionerne bidrager med viden om og erfaringer med rammeplansarbejdet i forbindelse med 2 årlige 
møder for nye pædagoger og studerende. 

 
Beskrivelse omkring overleveringsarbejdet  

Pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i 1. og 2. klasse har til opgave at indarbejde elementerne fra 
Rammeplanen. Formålet med opgaven er i denne forbindelse at sikre udviklingen af arbejdet med 
overgangene i børns liv. I et samarbejde skal de professionelles opfattelse af arbejdet med børn og de tiltag, 
der foretages, udvikles. Igennem samarbejdet skærpes de professionelles sprog og begreber, så der er en 
fælles viden om, hvad der er godt for barnet. 
 
Samarbejdet foregår på to niveauer: 
 

 Et konkret (arbejdet med forløb og med kufferten) 
 

 Udvikling af tiltag i forhold til børn 
 
Der blev på et arbejdsseminar for ledere i efteråret 2009 fremsat ønske om nærmere at beskrive arbejdet 
med kufferten. 
 

 
 

Kufferten – en udmøntning af beskrivelserne i afsnittet om kufferten i Den Pædagogiske Rammeplan 

Der arbejdes med den individuelle kuffert i dagtilbud, SFO, børnehaveklasse og 1.-2. klasse for at barnet kan 
følge og forstå sin udvikling. Den pædagogiske metode og indholdet bestemmes i det enkelte dagtilbud og 
den enkelte skole. Kufferten i overleveringssituationer beskriver barnets stærke sider og støtter barnet, når 
det skal fortælle om sig selv i de nye sammenhænge. Kufferten overleveres direkte fra dagtilbud til SFO, 
følger med barnet i børnehaveklasse og året efter til 1. klasse. I løbet af 2. klasse overgår kufferten til 
logbog og/ eller portefolio mappe. 
 
Kufferten indeholder ved overlevering til skole 5 ting:  
 

 Stof til familietegning  - arbejdet hermed relateres til afsnittet om børns spor og børns 
medbestemmelse 

 
 Stof til ”Min drøm om skolen” – arbejdet hermed relateres til afsnittet om børns spor og 

dokumentation 
 

 Stof til kompetenceportræt – arbejdet hermed relateres til afsnittet om børns spor og læring og 
udvikling på mange måder 

 
 Målebånd – arbejdet hermed relateres til afsnittet om børns spor og læring og udvikling på mange 

måder 
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 Stof til barnets udviklingsskema – arbejdet hermed relateres til afsnittet om børns spor, 
kompetencer og dokumentation 

 
Måden hvorpå indholdet samles og anvendes har stor pædagogisk betydning for barnets mulighed for at 
kunne anvende viden og erfaringer fra tidligere og kunne forudse og indstille sig på det nye. I løbet af tiden 
i dagtilbud, SFO og skole er kufferten i øvrigt et pædagogisk redskab.  
Når barnet ”rejser” fra dagtilbud til SFO, fra SFO til børnehaveklasse og fra børnehaveklasse til 1. klasse, skal 
der hver gang sammen med barnet justeres i kuffertens indhold.  
Kufferten illustreres af barnet, og barnet laver navneseddel til kufferten inden start i SFO.  
Barnet skal inden start i SFO være fortrolig med indholdet i kufferten. En del af overleveringssamarbejdet 
skal handle om, hvordan de professionelle kan støtte barnets åbning af kufferten i skolen. 
 
Personalet i SFO, børnehaveklasse og 1. 2. klasse skal aftale, hvordan og hvornår de forskellige elementer 
fra kufferten inddrages. Beskrivelsen af hvordan der arbejdes, indgår i årsplanen. Kufferten overdrages 
direkte fra daginstitution til SFO. Der skal være en beskrivelse af indholdet, funktion og tilgængelighed af 
kufferten i hvert distrikt.  
Indholdet i kufferten sættes ind i nye sammenhænge og anvendes, så barnets forståelse hele tiden udvides. 
I en anerkendende proces arbejdes der med barnets styrkesider, så den nye børnegruppe i skolen oplever 
hinandens styrker og forskelligheder, og så lærere og pædagoger får indsigt i de enkelte børn ved hjælp af 
kufferten.  

I kompetenceportrættet skal barnets mulighed for at fortælle, hvad det er god til indgå. Det skal afspejle 
kompetencer i forhold til de seks temaer fra de pædagogiske læreplaner, og det skal også indeholde 
beskrivelser af, hvad barnet godt kan lide, hvad barnet godt kunne tænke sig at blive god til, og hvilke 
gode venner det har. Kompetenceportrættet skal bruges, når barnet skal præsentere sig selv i sin nye 
gruppe i SFO, og igen når klassen er dannet. Der skal i denne proces arbejdes med ændringer og tilføjelser i 
kompetenceportrættet. Dele af børnenes kompetenceportrætter skal være egnede til ophæng i 
børnehaveklassen. Når klassen er dannet, skal der udarbejdes et kompetenceportræt for hele klassen. I 
indskolingen skal klassekompetenceportrættet bruges målrettet for at inddrage børnenes ressourcer. 
Portrættet kan i 1. og 2. klasse suppleres med læringsstile, fritidsinteresser… Portrættet skal anvendes i de 
første skole-hjemsamtaler. Der skal være en beskrivelse af udformningen af portrættet i hvert distrikt. 
 
En af de ting, der ligger i kufferten er tegning(er)ne af barnets forestillinger om skolen. Når de 5 - årige 
starter dette arbejde i daginstitutionen, skal det give mulighed for sammen med de voksne at drøfte, hvad 
de hver især går og tænker på i forbindelse med skolestart. De hypoteser, der opstilles, undersøges og 
afprøves ved de besøg børnene aflægger i skolen før skolestart. Tegningen anvendes ved den første 
elevsamtale i børnehaveklassen for at forbinde barnets forestilling om skolelivet med de reelle oplevelser. 
Der arbejdes ligesådan med forestillinger omkring 1. klasse, og den kommende lærer bearbejder 
forestillingerne med børnene, inden de starter i 1. klasse. 
 
Målebåndet anvendes fra start i vuggestue med afmærkninger på fødselsdage. Dette fortsætter til 2. klasse. 
Der skal i dette interval arbejdes med forskellige måleopgaver alt efter børnenes alder. (længdespring, 
højdespring, sammenligninger, følge plantevækst…) 
 
Familietegningen skal være afsæt for emnearbejde om familien i løbet af indskolingen. Der kan udbygges 
med stamtræ, aktiviteter i familien, små historier om min familie, hvor bor jeg, familietraditioner…Det 
aftales hvornår dette tema indgår i årsplanen.  
 
I dagtilbud afholdes den sidste forældresamtale som en udviklingssamtale, der handler om barnets trivsel og 
udvikling i forhold til de pædagogiske læreplaner. Samtalecirklen anvendes hertil (se vedlagte bilag).  
Konklusionen på denne samtale følger med barnet til skolen, og forældrene afgiver ved underskrift på 
skemaet samtykke til at oplysningerne videregives til skolen.   
Sammen med et oplysningsskema (se bilag side 11) danner samtalen bl.a. udgangspunkt for klassedannelser 
og skole/ hjem samtaler. 
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Fælles kuffert  

Til at støtte arbejdet med at få de nye børnegrupper i skolen til at rumme alle børns historier, afleverer 
dagtilbud en fælles kuffert/skattekiste for den børnegruppe, der forlader institutionen: 
 
Et eksempel på indhold i kufferten kan være: 
 

 Børnene samler deres 3 bedste fælles sange og 3 bedste lege.  Sangene skal indgå i 
børnehaveklassens sangmappe. Denne gennemgås før overgang til 1. klasse med børnene, der igen 
udvælger sange til 1. klasses sangmappe. I SFO gives mulighed for, at børnene kan igangsætte deres 
udvalgte lege, så hele børnegruppen er fortrolige med disse lege ved start i børnehaveklassen. 

 
 Den fælles kuffert indeholder også fotodokumentation i A3 format af det sidste narrative projekt i 

institutionen. Dette skal anvendes af børnehaveklasselederen. Dokumentationen skal støtte 
børnene, når de fortæller om det, de har lært, oplevet og været optaget af. Disse erindringsspor 
skal danne udgangspunkt for skolens planlægning af nye projekter, hvor genkendelige 
arbejdsformer fra den narrative pædagogik skal anvendes. Det narrative forløb skal indgå i 
årsplanen i børnehaveklassen, der ligeledes dokumenterer et narrativt forløb til 1. klasselærerne, 
som via de spor, dette afføder, planlægger det første narrative forløb i 1. klasse. Der skal arbejdes 
med minimum 2 narrative forløb hvert år i børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse. I løbet af 1. og 2. 
klasse skal børnene selv arbejde med billedteksterne til dokumentationsmaterialet som små 
læsetekster. 

 
 En kreativ gave til ophæng i SFO og børnehaveklasse. Gaven kan også være en aktivitet, som den 

øvrige børnegruppe skal prøve. Gaven kan indgå i samlingen den dag, børnene starter i SFO. (spil, 
hjemmelavet udsmykning – f.eks. fra det sidste projekt, selvfremdrevne planter, skattejagt, CD med 
egne sange, lille teaterstykke…). 

 
 Et gruppefoto som SFO hænger op den 1.5. SFO hænger foto af den samlede SFO gruppe op ved 

siden af, og ved klassedannelsen suppleres samlingen af endnu et foto. 
 

 5 varme ord sat op og illustreret på en A3 planche med tilknytning til det sidste narrative forløb. 
Ordene skal indgå i et af de første forløb i børnehaveklassen. Herefter arbejder skolen videre med 
varme ord. Fra børnehaveklasse til 1. klasse videregives også 5 varme ord, som der arbejdes videre 
ud fra.  

 
Lederen af dagtilbud, skole og SFO har ansvaret for, at materialet for kufferten rammesættes og evalueres 
på personalemøderne og skal befordre, at arbejdet indgår i årsplanlægningen. Der evalueres på 
overleveringsarbejdet omkring efterårsferien. 
 

 
 

Det professionelle samarbejde om overgangen 

Der skal i det tværfaglige samarbejde være mulighed for at drøfte, hvordan børnene har tacklet 
overgangen og hvordan pædagogikken, som den er beskrevet i Rammeplanen, fortsat kan befordres.  
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På børneniveau skal der arrangeres gensidige besøg i daginstitution, SFO og børnehaveklasse, indbydelser 
til indskolingens særlige arrangementer og fælles aktiviteter for daginstitutionens skolegruppe, 
børnehaveklasse og SFO. 
 
På medarbejderniveau skal der afholdes møder i distriktet, hvor der videndeles og udvikles i forhold til det 
pædagogiske arbejde med Rammeplanen.  
 
På forældreniveau skal pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere synliggøre og begrunde arbejdet med 
udgangspunkt i den pædagogiske Rammeplan. 
 

 

Samtalecirkel til brug ved overgangen fra dagtilbud til skole 

Når man ser de pædagogiske tematikker i sammenhæng, der skal arbejdes med i henholdsvis dagtilbud, 
Den Pædagogiske Rammeplan 0-10 år og børnehaveklassen, observerer man en række sammenfald:  
 

Dagtilbud Rammeplansafsnit Børnehaveklasse SFO 

Alsidig personlig udvikling Kompetencer/ Relationer Samvær og samarbejde 

Sociale kompetencer Kompetencer/ Relationer/ Børns 
medbestemmelse  

Sociale færdigheder/ Samvær 
og samarbejde 

Sproglig udvikling Kompetencer Sprog og udtryksformer 
Krop og bevægelse Sundhed Bevægelse og motorik 
Natur og naturfænomener Læring og udvikling på mange 

måder 
Natur og naturfaglige 
fænomener 

Kulturelle udtryksformer og 
værdier 

Fantasi og fortælling Det praktiske/ musiske 

Udover et centralt 
udmeldt krav fra 
UVM, om at SFO’erne 
skal beskrive, hvordan 
de arbejder med idræt 
og bevægelse, er der 
krav om at beskrive en 
række måder at 
arbejde med 
forskellige områder 
på, der understøtter 
tematikkerne i de 
øvrige kolonner. 
Derudover beskriver 
SFO’erne også egne 
fokus- områder og 
tiltag. 

 
Der er mange tilgange til arbejdet med disse områder, både hvad angår børn, forældre og de professionelle 
i børnenes dagligdag. 
 
Det gensidige samarbejde skal understøtte læringsprocesser, der fremmer børns alsidige udvikling med 
særlig fokus på ovenstående områder. Et arbejde der starter i dagtilbuddet og fortsætter ind i 
skoleforløbet, hvor det antager nye former. 
 
I overgangen fra dagtilbud til skole giver det derfor god mening at bevare dette fokus med henblik på at se 
barnets resurse og udviklingspotentialer. 
 
I Rammeplanen er arbejdet med læringsstile og mange intelligenser nævnt. De har givet inspiration til 
samtalecirklens forskellige vinkler på barnet. Uden at knytte tunge teoretiske forklaringer til disse teorier, 
dækker de i sig selv fokus på arbejdet med de lovbundne tematikker. Med få ord og illustrationer lægger 
samtalecirklen op til flere fortolkninger og vinkler på barnets resurser og udviklingspotentialer. 
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Forud for samtalen opfordres både hjem og institution til at gøre sig notater omkring cirklens forskellige 
felter ud fra dagligdags observationer. Det kan eksempelvis give anledning til samtaler om områder, hvor 
barnet medinddrages. 
Det professionelle personale klæder således samtalen på ud fra deres observationer og professionelle 
refleksioner/ faglige tilgange, mens forældres bidrag selvfølgelig tager et andet udgangspunkt.  
Det er disse observationer, der i samtalen bidrager til et nuanceret billede på det barn, der skal starte i skole 
og kan benyttes fremadrettet i det videre obligatoriske pædagogiske arbejde/ samarbejde som et 
supplement til arbejdet med børns spor, dokumentation og kufferten. 
 
Cirklen lægger op til en flydende samtaleform, hvor man bevæger sig fleksibelt henover cirklens områder. 
Man har mulighed for selv at vælge omfanget af eksempelvis anvendte notatbeskrivelser og supplerende 
fortællinger om barnet.  
 
Alle dagtilbud benytter den samme samtalecirkel. 
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Samtalecirklen 

Barnets navn: 
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Noter til samtalecirklen 
Barnets navn:  

Institutionens navn:  

 
 Personlig kompetence: 

 
 
 

 Social Kompetence: 
 
 
 

 Naturforståelse: 
 
 
 

 Logisk kompetence: 
 
 
 

 Musisk kompetence: 
 
 
 
 

 Sproglig kompetence: 
 
 
 

 Rumlig og visuel kompetence: 
 
 
 

 Kropslig og kinæstetisk kompetence: 
 
 

 
Forældres underskrift                    Institutionens underskrift 
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Til institution og forældre 

Guide til samtalecirklen 

overskrifter, som kan støtte både forældre og de professionelle i deres beskrivelse af barnet. 

 Personlige kompetencer fortæller om barnets evne til at udvikle et større kendskab til både sig selv 
og andre. 

 Sociale kompetencer fortæller om barnets evne til at vise medfølelse, løse konflikter og indgå i 
relationer. 

 Sproglige kompetencer skal forstås i bred forstand og omfatter det talte sprog, skriftsproget, 
tegnsproget, kropssproget, billedsproget, det matematiske sprog mm. 

 Kropslige og kinæstetiske kompetencer fortæller om barnets forståelse af kroppens funktioner- 
herunder evnen til at sanse. 

 Rumlig kompetence fortæller om barnets evne til at orientere sig og bruge forskellige muligheder i 
sine omgivelser i forhold til læring. Den visuelle kompetence fortæller om barnets evne til at 
beskrive sig selv og sin omverden i billeder. 

 Musisk kompetence fortæller om barnets evne til at bruge musikken/rytmen og omsætte den i 
legen, evnen til at rime og remse og lege med ordene. 

 Naturforståelse fortæller om barnets evne til at bruge naturen og anvende naturen, når barnet 
lærer. 

 Logisk kompetence fortæller om barnets evne til at forstå logiske sammenhænge. 
 

Til institutionen 

Samtalen mellem hjemmet og børnehaven: 

 Forældrene får udleveret samtalecirklen samt samtaleguide inden forældresamtalen. 
 Forældrene forbereder sig til samtalen og inddrager gerne barnet i forberedelsen til samtalen. 
 Forældrene medbringer samtalecirklen til forældresamtalen, hvor pædagogerne også har udfyldt 

en samtalecirkel. På mødet sammenskrives de to samtalecirkler til én, som overleveres til skolen i 
forbindelse med overleveringssamtalen. På denne samtalecirkel skriver forældrene under på at den 
må overgives til skolen, og dagtilbuddet underskriver også. 

Samtale mellem de professionelle ved overleveringen med henblik på, at der i forbindelse med skolestart er 
særlige hensyn der skal tages: 

 Hvilke kompetencer viser cirklen, at skolen kan tage udgangspunkt i hos det enkelte  barn . 

 Er der kompetencefelter i cirklen, som det tværgående samarbejde kan drage nytte af i forbindelse 
med en rettidig indsats. Er der f.eks noget fra cirklen, der kan give stof til en handleplan. 

 Hvilke forhold i forbindelse med gruppedannelsen i skolen giver cirklen anledning til at medtænke. 
 
Til skolen: 

 Når klassen er dannet videregives cirklen gennem en dialog til den børnehaveklasseleder, der skal 
have barnet. 

 Cirklen indgår i den første skole hjem samtale i børnehaveklassen og gives herefter med forældrene 
hjem. Det tydeliggøres i samtalen, hvordan der i skolen er arbejdet med barnets kompetencer 
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Overlevering af børn fra dagtilbud til skole med samtalecirklen  

 
1. og 2. klasse 
Der arbejdes fortsat med barnets kompetenceportræt, der blandt andet supplerer arbejdet med elevplaner, 
barnets bevidsthed om egne og kammeraternes læringsstile…. 
 
 
Børnehaveklasse 
2. skole hjemsamtale i børnehaveklassen. Her anvendes elevplaner samt barnets kompetenceportræt. 
 
 

Forældrene får cirklen med hjem 
 
 
Cirklen indgår i den 1. skole hjemsamtale i børnehaveklassen sammen med det kompetenceportræt barnet 
har udarbejdet i SFO og børnehaveklasse. Blandt andet herudfra beskrives arbejdet i klassen med afsæt i det 
enkelte barns kompetencer 
 

                                                
 

                              0.a               0.b                0.c 
 
 
 
 
 
SFO 
 
Cirklen videregives via en dialog mellem modtageren af cirklen på skolen og den børnehaveklasseleder, der 
skal have barnet i sin gruppe  
 

                                                                    
 
                                                                      
Dagtilbud 
 
 
Overlevering til skole: der skal være en dialog mellem dem, der har arbejdet med/skal arbejde med barnet 
Samtalecirklen  indgår i dialogen. Alle børn tilbydes en samtale. 
 
 
Sidste samtale i dagtilbud 

                                                                      
Forældre forbereder    Dagtilbud forbereder 
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Ansvar og opgaver  
Distriktsmødet – ledelse og 
medarbejdere repræsenteret 

Forvaltningen Skolens leder Leder af 
dagtilbud 

Lærere, børnehaveklasseledere og 
SFO-pædagoger 

Pædagoger i 
dagtilbud 

Minimum 4 årlige møder Tilrettelægge 
aktiviteter ud fra en 
viden om distrikternes 
behov og arbejde 

At den 
pædagogiske 
praksis tager afsæt 
i rammeplanen 

Sikre at 
rammeplanen 
er en 
integreret del 
af praksis og 
fastholde 
dette 

Indarbejde elementerne fra 
rammeplanen i arbejdet.  

Indarbejde 
elementerne fra 
rammeplanen i 
arbejdet.  

På dagsordenen: 
-metode og teoriafsnit 
-arbejdet i praksis 
-overleverings-procedurer 
-kuffertens indhold 
-procedurer for tilbud om 
overleverings-samtaler til alle børn 
-samarbejdet skole. og dagtilbud 
-narrative forløb 
-de professionelles mulig-heder for 
vidensdeling omkring det enkelte 
barn ud fra et fælles lærings- og 
børnesyn 
-øvrige aktiviteter 
At alle medarbejdere i distriktet 
arbejder med rammeplanens 
indhold 

Skabe sammenhæng 
og kontinuitet mellem 
børnepolitikken, 
værdierne og 
rammeplanen 

Afdelings- og 
teammøder med 
mulighed for 
drøftelse, 
refleksion og 
evaluering af 
arbejdet med 
rammeplanen 

Evaluere og 
målsætte 
arbejdet med 
rammeplanen i 
årsberetningen 

Samarbejde så en fælles viden sikres Gøre kufferten klar til 
overlevering direkte 
til skole med stof 
indenfor 5 områder 
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Distriktsmødet – ledelse og 
medarbejdere repræsenteret  

Forvaltningen  Skolens leder  Leder af 
dagtilbud  

Lærere, børnehaveklasseledere og 
SFO-pædagoger  
 

Pædagoger i 
dagtilbud 

Evaluere overleveringsarbejdet 
inden efterårsferien 

Formidle arbejdet 
med rammeplanen til 
nyansatte ledere 

Formidle arbejdet 
med rammeplanen 
til nye 
medarbejdere 

Introducere 
nye 
medarbejdere 

Samle og anvende indholdet i 
kufferten. Ved overgang fra SFO til 
børnehaveklasse og fra børnehaveklasse 
til 1. klasse justeres i kufferten sammen 
med barnet. Det skal aftales, hvordan 
og hvornår kufferten inddrages. I 
børnehaveklassen er kufferten med til 
at skabe overgang fra dagtilbud til 
skole og mellem børnehaveklasse, de 
efterfølgende klassetrin og SFO. Blandt 
andet via kufferten trænes barnet i at 
deltage i samtale og at kunne veksle 
mellem at lytte og ytre sig. I 1. klasse er 
kufferten med til at træne 
fremlæggelse og fortælling samt flere 
andre trinmål fra faghæfte 1. 

Gøre den fælles 
kuffert klar til starten 
i SFO 

Arrangere besøg og aktiviteter, 
der støtter overleveringen for 
børnene. 

Evaluere og udstikke 
udviklingsperspektiver 
i diverse mødefora 

Målrette 
aktiviteter med 
fokus på 
rammeplanens 
elementer for 
lærere og 
pædagoger 

Sikre 
vidensdeling 

Skaffe sig indsigt i nye børn bland andet 
ved hjælp af kufferten. Denne indsigt er 
blandt andet med til at undervisningen 
kan tilrettelægges, så den svarer til den 
enkelte elevs behov og forudsætninger. 
(FSL §18) 

Inddrage 
samtalecirklen i den 
sidste samtale i 
institutionen 

Skaffe mulighed for at det kan 
drøftes hvordan børnene har 
klaret overleveringen 

Afholde kurser og 
fyraftensmøder der 
sikrer drøftelse, 
refleksion, afprøvning 
af forløb,  
vidensdeling samt 
tematiske oplæg 

Tildele lærere og 
pædagoger kurser 
om rammeplanen 
og give sparring i 
forbindelse med de 
forløb kurserne 
indeholder 

Tildele lærere 
og pædagoger 
kurser om 
rammeplanen 
og give 
sparring i 
denne 
forbindelse  

Arbejde med ændringer og tilføjelser i 
kompetenceportrættet, så børnenes 
færdigheder i forhold til at være 
selvhjulpne videreudvikles. (faghæfte 
47) 

Synliggøre arbejdet 
for forældrene 
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Distriktsmødet – ledelse og 
medarbejdere repræsenteret  

Forvaltningen  Skolens leder  Leder af 
dagtilbud  

Lærere, børnehaveklasseledere og 
SFO-pædagoger  
 

Pædagoger i 
dagtilbud 

 Deltager i et 
distriktsmøde om året 

  Inddrage barnets forestilling om skolen 
i den første skole/hjem samtale. Fra 
børnehaveklassen videreføres arbejdet 
til 1. klasse. Hermed gives muligheder 
for, at barnet udvikler lyst til og 
motivation for at beskæftige sig med 
skolens indhold. (faghæfte 47) 

Være aktive og 
udfarende i 
forbindelse med 
aktiviteter i 
brobygningen 

 Evaluere arbejdet i 
forbindelse med 
årsberetning og 
pædagogisk tilsyn på 
dagtilbudsområdet 

  Arbejdet med målebåndet udvikles fra 
børnehaveklasse til 2. klasse Som en del 
af arbejdet med trinmålene om at have 
kendskab til tal, opbygge talforståelse 
og have kendskab til matematiske 
begreber samt i 1.-2. klasse f.eks at løse 
matematiske problemer knyttet til en 
kontekst og konkrete materialer eller 
egne repræsentationer…(faghæfte 12) 

 

    Temaet om familien indgår i 
årsplanerne i indskolingen. I 
børnehaveklassen bidrager temaet til at 
tage udgangspunkt i og videreudvikle 
færdigheder, viden og erfaringer, som 
børnene har tilegnet sig blandt andet i 
deres familie. I indskolingen er arbejdet 
med familiekundskab beskrevet i 
faghæfte 21. 
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Distriktsmødet – ledelse og 
medarbejdere repræsenteret 

Forvaltningen Skolens leder Leder af 
dagtilbud 

Lærere, børnehaveklasseledere og 
SFO-pædagoger 

Pædagoger i 
dagtilbud 

    Materiale fra den fælles kuffert indgår i 
arbejdet i SFO, børnehaveklasse, 1. 
klasse og 2. klasse. Den fælles kuffert er 
én blandt flere måder at få børnene til 
at identificere sig med et fællesskab. 
(faghæfte 23) 

 

    Synliggøre arbejdet for forældrene  
    Inddrage samtalecirklen i den første 

skole/hjem samtale. Via cirklen tages 
udgangspunkt i at videreudvikle 
færdigheder, viden og erfaringer som 
børnene har tilegnet sig i familie, 
dagtilbud og fritid (faghæfte 23) 
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