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1
Ansøgning om tilskud og bistand til World Cup 2012 på Bagsværd Sø, maraton
kano & kajak
.

Sagsfremstilling
Danmark er valgt som vært for en World Cup fra 22. - 24. juni 2012 og
Verdensmesterskabet 18. - 22. september 2013 i kano- og kajak på
maratondistancen. Begge arrangementer afholdes på Danmarks Rostadion,
Bagsværd Sø.
Arrangementerne bliver planlagt og afviklet i et tæt samarbejde mellem Dansk
Kano og Kajak Forbund, Sport Event Denmark, Gladsaxe Kommune, som er
administrationskommune for Danmarks Rostadion, og Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Baggrunden for opbakningen til mesterskaberne og det videre samarbejde er
beskrevet i vedlagte bilag, der er udarbejdet af Kultur og Fritid i Gladsaxe
Kommune. Der er indgået samarbejdsaftale mellem Dansk Kano og Kajak Forbund
og Gladsaxe Kommune om afholdelse af arrangementerne, bilag 2.
En stor del af planlægningen og afviklingen af arrangementerne udføres af frivillige
fra kano og kajakklubber i området. De frivillige er rekrutteret af Dansk Kano og
Kajak Forbund og Lyngby Kanoklub har en central rolle i dette arbejde.
Dansk Kano og Kajak Forbund har sendt ansøgning om tilskud og bistand til
afholdelse af World Cup 2012, bilag 3. Der er opnået tilsagn på 400.000 kr. fra
Sport Event Danmark under forudsætning af, at værtsbyen/området tilsammen
bidrager med et beløb af samme størrelse, bilag 4.
Der søges derfor tilskud/bistand fra kommunerne bag I/S Danmarks Rostadion til en
værdi af 400.000 kr.
Ansøgning for VM i 2013 forventes at blive fremsendt fra Dansk Kano og Kajak
Forbund i april 2012.
Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg godkendte den 10. januar
2012 at


kommunerne bag I/S Danmarks Rostadion principielt tilslutter sig et samlet
tilskud på 400.000 kr. til afholdelse af World Cup 2012 på Rostadion Bagsværd
Sø, heraf er 88.000 kr. som kapitaliseret leje af rostadion og 81.000 kr. som
kapitaliseret medarbejderudgift
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at den resterende del af ansøgningen svarende til 231.000 kr. fordeles med
97.000 kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune og 134.000 kr. til Gladsaxe
Kommune. Udvalget bevilgede derudover de 134.000 kr. til arrangementet, fra
udvalgets budgetområde.

Dansk Kano og Kajak Forbund har inviteret til medvirken i en VM-bestyrelse, hvis
formål er repræsentativt og med kontaktskabende virke samt rådgivning.
Borgmester Søren P. Rasmussen har givet positivt tilsagn om at indtræde i
bestyrelsen, og første møde er afholdt i efteråret 2011.
Til planlægning af World Cup i 2012 er der nedsat forskellige kommiteer, som
består af repræsentanter fra forbundet, Sport Event Denmark og embedsmænd fra
begge kommuner.
Økonomiske konsekvenser
Det samlede budget for World Cup 2012, bilag 5, udgør 1.836.000 kr. samt 130.000
kr. i variable udgifter, der først aktiveres, når der er sket tilsvarende tilførsel af
midler. Arrangementet forventes dermed at være i balance.
Indtægter er primært tilskud, sponsorer, indkvarteringsgebyrer og deltagergebyrer.
Der vil være gratis adgang for publikum.
Udgifterne dækker faciliteter i forbindelse med afviklingen, værdisat leje af
rostadion, værdisat timeforbrug til medarbejdere, indkvartering, forplejning mm.
Hertil diverse udgifter som primært indeholder publikumsaktiviteter, lokale
PR-aktiviteter for borgere og f.eks. skoler, samt aktiviteter omkring miljø og
bæredygtighed.
Det ansøgte beløb på 400.000 kr. indeholder kapitaliserede ydelser på leje af
rostadion på 88.000 kr. og medarbejdertimer på 81.000 kr. Der resterer herefter
231.000 kr. på ansøgningen.
Gladsaxe Kommune har foreslået en fordeling af udgiften mellem dem og
Lyngby-Taarbæk Kommune efter samme fordelingsnøgle, som kommunerne
anvender i forhold til I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø. Det betyder at
udgifterne vil blive fordelt med 58 % til Gladsaxe Kommune og 42 % til
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. kommunerne bag I/S Danmarks Rostadion principielt tilslutte sig et samlet
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tilskud på 400.000 kr. til afholdelse af World Cup 2012 på Rostadion Bagsværd
Sø, heraf er 88.000 kr. som kapitaliseret leje af rostadion og 81.000 kr. som
kapitaliseret medarbejderudgift
2. den resterende del af ansøgningen svarende til 231.000 kr. fordeles med 97.000
kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune og 134.000 kr. til Gladsaxe Kommune
3. 97.000 kr. finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets eksisterende budget
indenfor aktivitetsområde Fritid
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Godkendt.
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2
Orientering om Danmarks Rostadion Bagsværd Sø I/S - Forundersøgelse for
opgradering af rofaciliteter til afvikling af internationale regattaer
.

Sagsfremstilling
Tidligere beslutninger i sagen.
På baggrund af en henvendelse fra Elitefacilitetsudvalget anbefalede bestyrelsen for
I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø den 24. november 2010, at der iværksættes
en nærmere undersøgelse af de reelle muligheder for at opgradere rostadion, så der
også fremadrettet kan afvikles internationale regattaer op til et vist niveau på
Bagsværd Sø og Lyngby Sø.
Kommunalebestyrelsen godkendte på sit møde den 20. december 2010, derfor at der
iværksættes en forundersøgelse i forhold til opgradering af rostadion på de ovenfor
skitserede betingelser.
Forundersøgelsen er efter udbud udført af COWI A/S. COWI har under
udarbejdelsen af undersøgelsen været i dialog med Gladsaxe Kommunes miljø- og
planmyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen ved
Skovridder Kim Søderlund, Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA)
og International Canoe Federation (ICF).
Forundersøgelsen har afdækket, hvilke absolut nødvendige tiltag, der skal
gennemføres, for at opnå de internationale forbunds godkendelse af anlægget til
afvikling af internationale regattaer for henholdsvis kano og kajak og roning.
Undersøgelsen belyser de idrætslige krav:
o Vanddybde, robaner og landfaciliteter
o De juridiske forhold, herunder planmæssige og fredningsmæssige bestemmelser,
o

De økonomiske forudsætninger for en realisering.

Undersøgelsens resultat blev præsenteret for bestyrelsen for I/S Danmarks
Rostadion Bagsværd Sø 23. november 2011. Bestyrelsen tog orienteringen til
efterretning og besluttede at anbefale de øvrige interessenter i projektet (Idrættens
organisationer, Elitefacilitetsudvalget, Københavns Kommune, Team Danmark,
Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune), at der arbejdes videre med en
handlingsplan med henblik på at undersøge og konkretisere, hvordan der realistisk
kan arbejdes videre med de enkelte delelementer: Start- og målområde, bygninger
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og selve robanen/søen bl.a. via en opdeling af projektet i forskellige faser.
Økonomiske konsekvenser
Ingen i forhold til forundersøgelsen, da forundersøgelsen er udarbejdet indenfor de
afsatte rammer. Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk
Kommune vil blive forelagt i en særskilt beslutningssag på et senere tidspunkt, når
rapporten er blevet omsat til en konkret handlingsplan.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller at orienteringen tages foreløbig til
efterretning, og at udvalget senere forelægges en mere konkret indstilling om det
eventuelle videre arbejde og de afledte økonomiske konsekvenser for
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Bilag:
Kortbilag – Bagsværd rostadion. Opgradering af rofaciliteterne på Bagsværd Sø.
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Orienteringen tages til efterretning. Det forudsættes, at der kan skaffes ekstern
finansiering.
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3
Virksomhedsplan for 2012 - Børne- og Fritidsforvaltningen
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede i sit møde den 24. januar 2012 direktionens og
forvaltningernes forslag til virksomhedsplan 2012 og vedtog, at udsætte behandling
til efter behandling i de enkelte stående udvalg.
Børne- og Fritidsforvaltningens Virksomhedsplan 2012 afspejler de senere års
fokus på at styrke sammenhængskraften og helhedstænkningen i forvaltningen.
Virksomhedsplan 12 bidrager også til at skabe sammenhæng mellem de centrale
styringsdokumenter, der er dagsordensættende for forvaltningens virksomhed.
Eksempler på styringsdokumenter er:
 Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020
 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik
 Budgetaftale 2012-2015
 Direktionens udviklingsstrategi og virksomhedsplan.
Virksomhedsplan 2012 danner endvidere afsæt for og er styrende for indsatserne i
virksomhedsplanerne for daginstitutioner, skoler m.v. Derved sikres sammenhæng i
styringskæden fra det politiske niveau til den borgernære service.
I Virksomhedsplan 2012 er de enkelte indsatsområder
Læring og kompetencer
Kultur- og Fritid
Inklusion og fællesskab
Forebyggelse og tidlig indsats
Innovation og effektivisering
Trivsels- og ledelsesmåling
nærmere beskrevet.








Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler forvaltningens forslag
til Virksomhedsplan 2012 over for Økonomiudvalget.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Anbefales.
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4
Forpligtigende retningslinier for overgange mellem tilbud på Børne- og
Ungeområdet nu med tidlig SFO overgange.
.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 19. maj 2011 de reviderede, forpligtigende
retningslinier for overgange mellem tilbud på Børne- og Ungeområdet.
Udvalget protokollerede samtidig, at sagen skulle genfremlægges i forbindelse med
en samlet evaluering af overgangene. Evalueringen af den tidlige start i SFO har
været forelagt udvalget den 17. november 2011. Arbejdsgruppen, der oprindelig
evaluerede og reformulerede aftalerne om overgange, har herefter foreslået
forpligtigende retningslinier i forbindelsen med overgangen fra børnehave/børnehus
til tidlig SFO samt fra SFO til klub. Herudover er retningslinierne i forbindelse med
tosprogede børn blevet gennemgået og justeret. Justeringer fremgår af bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at de forpligtigende retningslinjer for
overgange mellem tilbud på Børne- og Ungeområdet er gældende for alle
institutioner m.v. fra 1.marts 2012
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Anbefales med bemærkning om at det tilgodeses, at der også bør være fokus på
børn og unge, der vender tilbage efter udlandsophold.
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5
Principper for anvendelse af boligsociale midler og godkendelse af ændring i
anvendelse af midlerne for 2011
.

Sagsfremstilling
Sagen omhandler
1. Forslag til procedure for anvendelse af de boligsociale midler
2. Forslag til ændring af anvendelsen af de boligsociale midler for 2011
For at sikre en smidig procedure, der både sikrer, at Kultur- og fritidsudvalget
godkender større projekter og en smidig arbejdsgang omkring mindre projekter, har
forvaltningen udarbejdet forslag til procedure for, hvordan de boligsociale midler
kommer i anvendelse, herunder hvad midlerne anvendes til og hvilke procedurer der
er for tildeling af støtte til aktiviteter. Proceduren fremgår af sagens bilag og
skitseres nedenfor.
Tidligere beslutninger
Som en konsekvens af det øgede fokus på de boligsociale udfordringer i kommunen
blev der i budgettet for perioden 2011-14 årligt afsat 300.000 kr. til boligsociale
aktiviteter. Midlerne er øremærket til ”boligsociale aktiviteter generelt og specielt i
forbindelse med implementering af den nye styringsreform for det sociale
boligbyggeri” (Aftale om budget 2011-14). Kultur- og fritidsudvalget har
efterfølgende tilkendegivet, at midlerne bør fordeles og understøtte de boligsociale
tiltag, som de nedsatte boligsociale arbejdsgrupper kommer frem til.
Inden de boligsociale handleplaner blev politisk godkendt, godkendte Kultur- og
fritidsudvalget forslag til anvendelse af midlerne for 2011 på møde 13. oktober
2011.
Den 28. november 2011godkendte Kommunalbestyrelsen boligsociale handleplaner
for de to områder. I handleplanerne er der forslag til en række aktiviteter, der skal
fremme trivslen og øge ansvarsfølelsen og sammenhængskraften i
boligafdelingerne.
1. Procedure for anvendelse af de boligsociale midler
De boligsociale midler anvendes primært til aktiviteter, der sættes i gang som led i
de boligsociale handleplaner eller som led i en udvikling af tiltag foreslået i de
boligsociale handleplaner. De boligsociale midler fordeles så vidt muligt ligeligt
mellem de fire boligområder, dog ikke således, at hvert boligområde kan råde over
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et vist beløb pr. år. Når midlerne anvendes til fx idrætsprojekter, skal FIL høres, og
lokale idrætsforeninger involveres i projektet i det omfang, de ønsker at medvirke,
ligesom kulturelle og sociale foreninger inddrages i projekter på de pågældende
områder.
Større projekter, der udløser støtte over 10.000 kr., skal godkendes af Kultur og
fritidsudvalget. Projekterne vil typisk være projekter, der inddrager flere
boligområder og løber over længere tid, og som inddrager forvaltningen i
planlægning og opfølgning. Sådanne projekter drøftes i arbejdsgrupperne og med
styregruppen og forelægges derefter Kultur- og fritidsudvalget til godkendelse,
inden projektet sættes i gang.
Mindre projekter eller aktiviteter, hvor støttebeløbet er mindre end 10.000 kr.
godkendes administrativt af styregruppen. For disse mindre projekter gælder det, at
støtten gives til boligafdelingerne til at afprøve ideer, som senere tænkes forankret
og finansieret af boligafdelingen selv. Når en boligafdeling har et forslag til en
boligsocial aktivitet, sendes forslaget med budgetoverslag ind til den boligsociale
medarbejder i Børne- og fritidsforvaltningen, som drøfter forslaget med
styregruppen og derefter giver tilsagn eller afslag på støtteansøgningen. Kultur- og
fritidsudvalget informeres efterfølgende om støttetildelingen.
2. Forslag til ændring af anvendelse af de boligsociale midler for 2011
Da handleplanerne først blev vedtaget i november 2011, har arbejdsgrupperne
måttet udsætte en del af aktiviteterne - og dermed udgifterne - til 2012, hvorfor
forvaltningen har anmodet om at få ubrugte midler overført. I det videre arbejde fra
vedtagelsen af handleplanerne er der sket ændringer omkring aktiviteterne, som
betyder ændringer af budgettet. Nogle af delprojekterne afvikles først senere i
forløbet, mens andre rykkes frem. Derfor indstiller Børne- og fritidsforvaltningen,
at Kulturudvalget tager til efterretning, at de overførte midler for 2011 anvendes
som følger:
Indkøb af idrætscontainer: Der indkøbes en idrætscontainer med idrætsrekvisitter,
som til at starte med opstilles i hallerne i Fortunen Øst, hvor ideen afprøves. En
idrætscontainer er en container fyldt med idrætsudstyr, som holder åbent nogle
eftermiddage/aftener om ugen, hvor børn og unge kan komme og bruge
rekvisitterne. Idrætscontaineren kan bruges både til styrede aktiviteter, fx. ved at en
basketklub holder en åben træning, hvor der kun er fokus på basket, og til mere
uformelle aktiviteter, hvor der er fri adgang til alle rekvisitter i et tidsrum. Formålet
med idrætscontaineren er at skabe et samlingspunkt for aktivitet for afdelingens
børn og unge, særligt de børn og unge, der ikke deltager i organiserede
fritidsaktiviteter. Fritidsklubberne og lokale frivillige foreninger inddrages i
arbejdet, så de børn og unge, der kommer og besøger idrætscontaineren, får et
kendskab til de fritidstilbud, der i øvrigt er. Idrætscontaineren holder åbent nogle
eftermiddage/aftener om ugen samt i weekenden og bemandes af klubberne og
frivillige og på længere sigt forældre fra området efter nærmere aftale. Projektet
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forventes igangsat i foråret 2012. Af de overførte midler fra 2011 afsættes der
75.000 kr. til formålet.
Fritidspas: Der afsættes en pulje på 50.000 kr. af de boligsociale midler til at give
børn og unge i de fire afdelinger, hvis forældre ikke har råd til at betale for at deres
børn kan deltage i fritidsaktiviteter, støtte til dette. Projektet etableres i samarbejde
med boligafdelingerne og frivillige foreninger og forventes igangsat i foråret 2012,
når retningslinjerne for fritidspas er vedtaget.
Deltagelse i socialpædagogisk streetfodboldprojekt FDC - "brug bolden
forebyggende":
I samarbejde med firmaet FDC - Futboll de Calle - igangsættes et
streetfodboldprojekt, hvor målgruppen for aktiviteterne er børn og unge mellem 12
og 18 og målgruppen for netværksarbejdet er netværksgrupperne omkring det
boligsociale arbejde, incl. Klub Lyngbys medarbejdere, frivillige, lokale
fodboldklubber, skoler med flere. Projektet indeholder to sideløbende spor: Et
læringsmodul for de involverede aktører og et fodboldforløb, hvor der afvikles 7
stævner. Forløbet udmunder i, at netværket bliver selvkørende og fremover kan
afvikle aktiviteterne selv. Projektet forventes igangsat i marts 2012. Af de overførte
midler fra 2011 afsættes der 75.000 kr. til formålet.
Mindre aktiviteter i boligområderne:
Midlerne afsættes til, at de enkelte boligafdelinger kan afprøve ideer og aktiviteter,
som senere tænkes forankret og finansieret af boligafdelingen selv.
Ændringen betyder, at midlerne for 2011 samlet tænkes anvendt således, med
bemærkninger om ændringer i parentes:
Klubberne i Lundtofteparken, der drives af frivillige: 25.000 kr. (ingen ændringer)
Boligsociale nøgletal:
4.000 kr. (ingen ændringer)
Bydelsmødreprojeket
30.000 kr. (ingen ændringer)
Idrætscontainer:
75.000 kr. (forhøjet fra 70.000
kr.)
Fritidspas:
50.000 kr. (Ingen ændringer)
Streetfodboldprojekt:
Mindre aktiviteter i boligområderne:
20.000)
I alt

75.000 kr. (nyt forslag)
40.000 kr. (reduceret med
299.000 kr.

I forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der således sket følgende
ændringer:
30.000 kr. til mentorkursus for ejendomsfunktionærer - projektet er udskudt, derfor
foreslås pengene brugt på Streetfodboldprojektet
60.000 kr. til aktiviteter i boligområderne - (børn og voksne) er reduceret til 40.000
kr. De 20.000 foreslås brugt på Streetfodboldprojekt, der også skaber aktivitet i
boligområderne.
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30.000 kr. til åbne træninger i boligområderne - projektet skydes i gang senere i
2012, og beløbet foreslås brugt på Streetfodboldprojekt samt til at forhøje beløbet
afsat til idrætscontainer.
70.000 kr. til idrætscontainer - beløbet forslås forhøjet til 75.000 kr.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kultur- og fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og fritidsudvalget
1. Drøfter og godkender forslag til procedure for anvendelse af boligsociale midler.
2. Drøfter og godkender forslag til ændring af anvendelsen af de boligsociale
midler for 2011
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Godkendt
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6
Godkendelse af retningslinjer for forsøg med fritidspas
.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog 29. november 2011
boligsociale handleplaner for boligafdelingerne Lundtofteparken, Højhuset,
Fortunen Øst og Sorgenfrivang II.
Som et led i handleplanerne indgår der et forslag om forsøg med ”fritidspas”
forstået som kontingentstøtte til børn og unge, der af økonomiske årsager ikke har
mulighed for at deltage i det frivillige foreningsliv. Efterfølgende har Børne- og
fritidsforvaltningen udarbejdet forslag til retningslinjer for forsøget, som hermed
forelægges Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.
Forsøget med fritidspas skal ses i sammenhæng med de boligsociale handleplaner.
Derfor er det valgt, at forsøget starter i boligafdelingerne langs Lundtoftevej og
dernæst i Sorgenfrivang II.
Det foreslås, at Klub Lyngby visiterer til ordningen, idet Klub Lyngby har både
rollen som spilfordeler og det opsøgende arbejde og er i kontakt med en stor del af
de børn og unge, der er målgruppen for ordningen, også børn og unge, der ikke er
medlem af fritids- eller ungdomsklubberne. I forsøgsperioden får Klub Lyngby
således mulighed for at bevilge kontingentstøtte til børn, som de vurderer, har brug
for at deltage i et fritidstilbud, men hvor økonomien udgør en væsentlig barriere.
Der udpeges en koordinator i Klub Lyngby. Denne koordinator er ansvarlig for, at
der visiteres efter retningslinjerne og at det er gennemskueligt, hvilke kriterier der
er lagt til grund for, at et barn bevilges fritidspas.Koordinatoren i Klub Lyngby er
ligeledes ansvarlig for kontakten til de enkelte foreninger omkring børn på
fritidspas.
Det foreslås, at støtten gives til aktiviteter, der foregår i foreninger, der er godkendt
som folkeoplysende foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er vigtigt, at der
ikke pålægges foreningerne en større administrativ byrde i forbindelse med
ordningen. Derfor er foreningernes administrative opgave begrænset til at indsende
oversigt over børn på fritidspas til Børne- og fritidsforvaltningen én gang årligt,
hvorefter foreningen får udbetalt kontingentstøtten.
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med budgetforliget for 2011-14 er der afsat 300.000 kr. årligt til
Boligsocialt arbejde. Der er af dette beløb afsat 50.000 kr. til at igangsætte forsøg
med fritidspas. Da forsøget først kan gå i gang i 2012, overføres midlerne til 2012.
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Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og
indstiller forslag til retningslinjer for forsøg med fritidspasset.
Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2012.
Indstilles at følge forvaltningen.
Ole Bennetzen var fraværende
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Godkendt
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7
Budgetproces 2013-16
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på mødet den 24. januar 2012 forvaltningens forslag
til tidsplan og principper på grundlag af notat af 16. januar 2012.
Forvaltningens forslag bygger på en række centrale principper om
o at skabe et tidligt samlet økonomisk overblik i form af budgetredegørelse og
budgetanalyser
o at udarbejde en budgetstrategi til Økonomiudvalgets møde den 17. april
o at afholde en budgetkonference den 23. april for kommunalbestyrelsen
o at sikre en tidlig og aktiv involvering af de faglige ledere
o at sikre en tidlig og mere aktiv involvering af fagudvalgene
o at sikre en tidlig inddragelse af MED-organisationen
I tråd med disse principper havde forvaltningen i notatet af 16. januar 2012
foreslået, at der allerede på Økonomiudvalgets januarmøde blev truffet en
beslutning om, at fagudvalgene skulle gå i gang med at finde besparelsesforslag på
1 pct., og at fagudvalgenes løsningsforslag – efter drøftelser i MED-organisationen
- skulle indarbejdes i budgetforslaget.
På baggrund af oplægget besluttede Økonomiudvalget
1. at igangsætte en proces i de stående udvalg, hvor der skal findes ideer til
reduktion af serviceudgifter, hvor Økonomiudvalget har et ambitionsniveau på 1
pct.,
2. at forslagene sammenskrives i et handlekatalog uden at indgå i budgetforslaget,
og
3. at tidsplanen i notatet af 16. januar 2012 tilrettes i overensstemmelse med pkt. 1
og 2.
I indeværende møde vil forvaltningen give en orientering om, hvordan den
påtænker at tilrettelægge fagudvalgets arbejde med Økonomiudvalgets beslutning af
24. januar 2012.
Orienteringen bygger på nedenstående tidsplan og proces:
Dato:

Aktivitet

Februar (uge

Fagudvalgene orienteres om Økonomiudvalgets beslutning

Aktø
r
POL
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6)
Febr. og marts

April (uge 15)

April (den 17.
april)

April og maj

Maj (uge 19)
Juni

Juni (uge 24)

Juni (den 19.
juni)

Juli og august
August

af 24. januar 2012 og om forvaltningens oplæg til proces.
Forvaltningen
- inddrager de decentrale ledere i idéfasen for
budgettilpasningen og
- arbejder med handleforslag, hvis omfang lever op til
Økonomiudvalgets ambitionsniveau på 1 pct.´s reduktion.
Herunder vil MED-organisationen løbende blive inddraget,
således at forslagene vil blive behandlet i
MED-organisationen inden endelig behandling i
fagudvalgene.
Fagudvalgene sættes i gang med budgetarbejdet på
baggrund af oplæg fra forvaltningen – 1. oplæg.
På mødet drøftes forvaltningens oplæg, herunder de
konsekvenser der er anført af forvaltningen og af
MED-organisationen.
Økonomiudvalget fastlægger budgetstrategien,
- herunder krav til serviceudgifternes størrelse, og
- retningslinjer for fagudvalgenes arbejde med
budgetrammen
På baggrund af fagudvalgsbehandlingen arbejder
forvaltningen videre med forslagene i 1. oplæg.
Endvidere arbejder forvaltningen med yderligere forslag –
2. oplæg, således at summen af forslag til handlekataloget
matcher sparekravet fra Økonomiudvalgsmødet den 17.
april.
Fagudvalgene drøfter på ny forvaltningens forslag til
reduktioner, både 1. oplæg og 2. oplæg.
Forvaltningen arbejder videre med forslagene efter
fagudvalgsmødet i uge 19, herunder inddrages ledere og
MED-organisationen.
Fagudvalgene færdiggør behandlingen af de fremlagte
handleforslag, så de kan indgå i samlet oplæg til
Økonomiudvalgsmødet den 19. juni.
Økonomiudvalget
- drøfter budgetstatus og fastlægger evt. korrektioner til
sparekravet
- drøfter handlekataloget, som er oversendt fra
fagudvalgene
- drøfter det videre arbejde med forslagene, herunder
offentliggørelse
Forvaltningen igangsætter evt. yderligere forslag til
handlekataloget jf. beslutningen i ØK-mødet den 19. juni.
Forvaltningen klargør budgetforslaget 2013-16 med henblik
på udsendelse den 22. august, og

ADM

POL

POL

ADM

POL
ADM

POL

POL

ADM
ADM
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August (den
20.aug.)

Færdiggør handlekataloget til ØK-mødet den 20. august.
Økonomiudvalget orienteres om seneste budgetstatus, og
træffer beslutning om den videre procedure omkring
handlekataloget.

POL

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Taget til efterretning, dog kunne A ikke godkende pkt. 1, idet der ikke allerede nu 3
mdr. efter budgettet er vedtaget er belæg for at melde en besparelse på 1% ud.
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Meddelelser februar 2012 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Valg til Ungeråd
Med henblik på valg til Ungerådet afholdes valgmøde tirsdag den
6. marts kl. 16.00-18.00 i Templet.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Taget til efterretning.
Formanden orienterede om møde vedr. en Regional Filmfond. Det aftaltes, at
udvalget besøger Det danske Filmstudie.
Forvaltningen orienterede om kontrakt med Lyngby Boldklub, der forelægges
Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse i marts 2012. Der lægges op til enten en
allonge eller kontraktforlængelse frem til medio 2013.
Forvaltningen orienterede om status for Lyngby Idrætsby og
brugerinddragelsesprocessen. Der er udarbejdet tidsplan, der udsendes til udvalget.
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9
LUKKET SAG Kulturhuset beliggende på Klampenborgvej 215B – mulige
fremtidige anvendelsesformer samt afledte økonomiske konsekvenser
.
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Visionsdrøftelse - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Sagsfremstilling
I marts 2010 blev der i de stående udvalg på seminarbasis foretaget en drøftelse af
visioner m.v. inden for de enkelte sektorområder henhørende under udvalgene.
Fra politisk side er der fremkommet ønske om at "genbesøge" drøftelser fra
dengang, hvorfor der for så vidt angår drøftelserne i Byplanudvalget, Teknik- og
miljøudvalget, Socialudvalget, Børne- og ungdomsudvalget samt Kultur- og
fritidsudvalget er fremfundet materiale fra dengang og vedlagt respektive
udvalgssag.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Sagen genoptages til drøftelse på næste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde i marts og
der afsættes tid til en grundig temadrøftelse.

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2012, s.24

11
Forslag om renoveringsopgaver i Templet
.

Sagsfremstilling
Spillestedet Templet, der er organiseret i regi af Musikforeningen Rytmetemplet,
har til huse på Jernbanevej 16, 2800 Kgs. Lyngby. Bygningen, der er opført i 1903
med bevaringsværdi 3 (høj), ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune og stilles til
rådighed for Musikforeningen Rytmetemplet til foreningens musikkulturelle og
folkeoplysende arrangementer.
Dele af kælderen er udlånt til foreningen Øvelokaler i Kgs. Lyngby, men
Musikforeningen Rytmetemplet står for almen vedligeholdelse samt faste udgifter
som vand, varme og el.
Musikforeningen Rytmetemplet står for den daglige drift af huset, der finansieres af
et kommunalt tilskud, der ydes i henhold til denne aftale.
Der er indgået en aftale om drift af Templet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og
Musikforeningen Rytmetemplet i perioden 1. januar 2011- 31. december 2013.
Finansiering og de økonomiske rammer
Spillestedet Templets drift gennemføres med tilskud fra Kulturministeriet,
Lyngby-Taarbæk Kommune og honorarstøtte fra Statens Kunstråd.
Lyngby-Taarbæk Kommune yder et årligt tilskud, dog skal tilskuddet som minimum
være af samme størrelse som kommunalfuldmagtstilskuddet.
Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud udgjorde i 2011 405.600 kr. Derudover yder
Lyngby-Taarbæk Kommune tilskud til Lyt.NU projektet på 180.000 kr.
I 2012 er Lyngby-Taarbæk Kommunes driftstilskud 422.900 kr. samt tilskuddet til
Lyt.NU-projektet.
Kommunen fastsætter hvert år driftsbudgettet for ejendommen. Budgettet fastsættes
ud fra de samme principper, som er gældende for de kommunale bygninger.
Udgifter til udvendig vedligeholdelse, gartnerisk vedligeholdelse, skatter og
afgifter, ejendomsforsikring og renovation afholdes af Lyngby-Taarbæk Kommune
og er ikke indeholdt i driftstilskuddet.
Den indvendige vedligeholdelse sker i samarbejde med de frivillige i Templet.
Bygningen Jernbanevej 16
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Teknisk Forvaltning, Ejendom og Energi har beskrevet de nyere udførte arbejder på
Templet som følgende:
o

Der er i 2001, udført en mindre renovering af bygningens kloakker pga. rødder.

o

Udskiftet 2 stk tagbrønde og etablering af 45 m tørledning ø110, og 20 m ø160.
Udskiftet 8 m spildevandsledning fra brønd ind imod eks. toiletter.

o

Der er i 2002, udført nyt musikstudio og mixer rum udført som lydstudio.
Samtidigt blev facaden mod motorvej og den halve gavl mod parkering
fugtisoleret.

o

Der er i 2007, udført nyt tagpap på taget og kalotten, på kalot blev vinduer
eftergået og gavlbeklædning udskiftet og malerbehandlet.

o

I 2009 blev der isoleret på 1. salen samt brandsikret skunke med gips og
installeret ABDL-anlæg samt røgdetektorer

Klimaskærm og grundsokkel er pudsede med forskellige afsluttede overflader. De
store felter og soklen er malet med plastikmaling, søjler er malet med cementmaling
og endelig er det øvre bånd pudset i ensfarvet puds.
Teknisk Forvaltning, Ejendom og Energi, har 9. december 2011 besigtiget
ejendommen, Jernbanevej 16, og har flg. bemærkninger:
o
o
o
o
o

Forsamlingslokale i stueetagen: gulvbelægning er nedslidt med huller og lapper,
der er hævet dansegulv samt mange ujævnheder i gulvet
Lagerrum under hovedtrappe har rustne bærejern, revner og pudsafskalling
Hele den udvendige hovedtrappe trænger til istandsættelse – der er huller i
belægning
I teknikrummet er megen puds faldet af vægge, generelt er kælderen præget af
løst puds
Toiletterne trænger til renovering/udskiftning: ét af toiletterne er p.t. ude af drift.

Økonomisk overslag ift. renovering
I vedlagte bilag har Ejendom og Energi angivet overslagsmæssigt en udgift på en
minimums genopretning af Templet, der indbefatter renovering af kælder, herunder
toiletter samt gulvbelægning incl. undergulv på100 m2 i forhold til salen med
scenegulv. Det samlede økonomiske overslag til minimums genopretning af
Templets faciliteter udgør samlet set 884.000 kr.
Økonomiske konsekvenser
På investeringsoversigten 2012-2015 er der i 2012 afsat kr. 2.425.000 til udvikling
af kulturelle aktiviteter
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Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår at Kultur- og Fritidsudvalget
1. Drøfter renoveringsforslaget m.h.p. en evt. konkret sag herom på Kultur- og
Fritidsudvalgsmødet i marts 2012
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at der skal igangsættes en renovering af
Templet. Spørgsmålet om hvilke elementer, der renoveres og de økonomiske
udgifter forbundet hermed tages op på mødet i marts 2012.
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Renovering af Hummeltoftehallen
.

Sagsfremstilling
På baggrund af skrivelse vedrørende sikkerhed i eksisterende haller udsendt af
Erhvervs-og Byggestyrelsen i marts 2011 har Rambøll vurderet risikoen for
sneskader for 12 af Lyngby-Taarbæk Kommunes bygninger. I den forbindelse blev
kommunen den 17. november 2011 orienteret om, at man på Hummeltoftehallen
havde konstateret, at de faktiske forhold omkring afstivning og dokumentation heraf
ikke kunne dokumenteres. Man konkluderede endvidere, at der var tale om en
væsentlig overskridelse af sikkerhedsniveauet, og kommunen valgte derfor at lukke
hallen midlertidigt.
Efterfølgende har Rambøll den 11. januar 2012 udarbejdet forslag til
forstærkningsprojekt, og Teknisk Forvaltning har med udgangspunkt heri opgjort de
samlede udgifter til 380.000 kr., jfr. notat af 2. februar 2012.
Økonomiske konsekvenser
Det foreslåes, at den samlede udgift på 380.000 kr. til forstærkningsarbejderne på
Hummeltoftehallen finansieres af det i investeringsoversigten for 2012 - 2015
afsatte rådighedsbeløb i 2012 på enten
o

1,2 mio.kr. til vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg

eller
o

11,92 mio. kr. til etablering af indskolingshuse på Hummeltofteskolen og
Lindegårdsskolen

Der henvises til økonomibilag på sagen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,38 mio.
kr. der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 1,2 mio. kr. til
vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.
Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2012:
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Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse som indstillet af
forvaltningen.
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Indledning
I forbindelse med etableringen af Børne- og Fritidsforvaltningen blev indsatsområdet ”Overgange
mellem tilbud” iværksat. Det indledende arbejde med indsatsområdet indeholdende anbefalinger til,
hvordan der skabes gode overgange mellem institutioner til børn og unge1, blev fremlagt for de
politiske udvalg i august 05 og herefter sendt i høring i de berørte bestyrelser. På baggrund heraf
besluttede Børneudvalget at anbefalingerne skal danne grundlag for det videre arbejde med
indsatsområdet. Til at varetage det videre arbejde etableredes en arbejdsgruppe bestående af
eksterne skole og institutionsledere dækkende hele området fra vuggestue til ungdomsuddannelse.
Arbejdsgruppens kommissorium, godkendt i Børneudvalget juni 2006, er vedlagt som bilag 1.
På baggrund af arbejdsgruppens arbejde vedtog Børneudvalget i november 2006 et samlet koncept
indeholder dels en række generelle retningslinier gældende for alle overgange og dels
minimumskrav, tidsplaner og anbefalinger specifikt for de enkelte overgange:
• fra hjem til vuggestue/dagpleje
• fra vuggestue/dagpleje til børnehave
• fra børnehave til skole og SFO
• fra SFO til klub
• fra skole til ungdomsuddannelse
I 2010/2011 har en arbejdsgruppe inddraget alle institutioner i en evaluering og på baggrund af
dette revideret aftalerne.
Arbejdsgruppens anbefalinger er politisk vedtaget af Børne- og Ungeudvalget i maj 2011. I den
forbindelse er anbefalinger og mindstekrav ophævet til bindende retningslinier.
Alle skoler og institutioner skal herefter opfylde disse bindende retningslinier som opstilles,
herunder overholdelse af tidsplan og brug af samtaleskemaer. Desuden indeholder oplægget en
række værktøjer og række inspirerende oplæg, som vedlægges som bilag.
Formålet med det samlede koncept er at styrke såvel den professionelle som den tværprofessionelle
indsats i forbindelse med børns, unges og deres forældres ”vej” gennem de offentlige institutionsog skoletilbud.
Gældende for alle overgange skal der udarbejdes retningslinier også for børn og unge med særlige
behov og tosprogede børn og unge. Denne del af konceptet udarbejdes i samarbejde med en række
fagpersoner med speciel viden indenfor områderne. Dette arbejde afventer imidlertid udarbejdelsen
af kommunale retningslinier for udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt
samarbejde om børn og unge. Indsatsen omkring overgange for børn og unge med særlige behov
skal endvidere sammentænkes med det arbejde som pågår i specialtilbudsudvalget omkring strategi
og handleplan for inklusion.

1
"Overgange i børns liv - forslag til, hvordan der skabes gode overgange mellem institutioner og tilbud til børn og
unge i Lyngby-Taarbæk Kommune”, Maj 2005

2

Grundlæggende overvejelser og hensigter med
retningslinier for overgange mellem tilbud.
Hver overgang fra et tilbud til et andet må betragtes hver for sig idet der er forskel på, hvilke behov
barnet, den unge, deres forældre og de professionelle har i forbindelse med de forskellige
overgange. Der er dog en række hensyn og overvejelser, som er gældende for alle – eller i hvert
fald de fleste – overgange mellem tilbud.

Det tværprofessionelle samarbejde
Det er væsentligt for det gode samarbejde omkring overgange mellem tilbud, at der er klarhed i
samarbejdsrelationerne blandt de professionelle. Derfor skal professionelle som udgangspunkt
samarbejde og mødes i forbindelse med overgangen med henblik på dialog om gensidige
forventninger, aftale procedure og udveksle nødvendige informationer. Dette skal naturligvis ske
inden for reglerne om udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde
om børn og unge. Kommunale retningslinier herfor er i øjeblikket under udarbejdelse.
Forudsætningen for et velfungerende tværprofessionelt samarbejde er:
•
•
•

At faggrupperne har kendskab til hinandens arbejde.
At der er respekt faggrupperne imellem.
At der er en kendt procedure, timing og møderække for det tværprofessionelle samarbejde

For det tværprofessionelle samarbejde om børn og unges overgange mellem tilbud skal der ske en
opfølgning og evaluering af overleveringen fra en institution til en anden med henblik på løbende
forbedringer. Det er den modtagne institution der bærer ansvaret for opfølgningen.

Skriftlighed ved overgange
Med dette koncept stilles der krav om skriftlighed ved overgange mellem tilbudene. Således skal de
professionelle ved hver overgang: fra hjem til vuggestue, fra vuggestue til børnehave, fra
børnehave til skole og SFO, fra SFO til klub og fra skole til ungdomsuddannelse udarbejde et
skriftligt materiale i samarbejde med forældrene, som har til formål at lette overgangen mellem
tilbudene for det enkelte barn/den enkelte unge og for det personale, som skal tage imod
barnet/den unge.
Med henblik på lette og skabe ensartethed i skriftligheden er der udarbejdet skemaer (se under
beskrivelsen af de enkelte overgange), som skal bruges.

Besøg på den ”nye” institution eller skole
For alle overgange gælder det, at der skal skabes mulighed for, at barnet/den unge kan besøge sin
kommende institution/skole inden overgangen og gerne i følgeskab med den pædagog eller lærer,
som han hun kender og er tryg ved.
Det giver tryghed for barnet/den unge at have besøgt sin kommende institution/skole og hilst på
nye kammerater og nye voksne. De to verdener – den nye og den gamle - kommer til at hænge
bedre sammen.
Sådanne besøg skal være en del af den faste procedure ved overgange mellem tilbud.

Overgange for børn og unge med særlige behov
For børn med særlige behov er der behov for et særligt samarbejde med forældre og mellem de
professionelle om overgangen. Det er den modtagende institution, der har ansvaret for at indkalde
til møde i den anledning.
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Tosprogede børn og unge
For tosprogede børn kan der være behov for en ekstra opmærksomhed, orientering og dialog i
forbindelse med overgange i barnets liv. Det kan ligeledes være nødvendigt med et særligt
samarbejde med forældre og mellem de professionelle om overgangen. Det er vigtigt at huske, at
institutioner og skoler er vigtige kulturformidlere i arbejdet med integration af tosprogede familier.
Vær opmærksom på at både sprog og kultur spiller en stor rolle.
I den første tid, kan det være nødvendigt at bruge lidt ekstra tid på forældresamarbejdet, men
tiden er givet godt ud i forhold til det videre arbejde med familierne.
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Overgang fra hjem til vuggestue/dagpleje
Minimumskrav
Ved overgangen fra hjem til vuggestue/dagpleje forventes det som minimum
A. At forældrene inviteres til en samtale med pædagogerne i vuggestuen/dagplejeren
B. At der laves en køreplan for barnets første dage
C. At der er en gensidig dialog med forældrene om barnets start i institutionen efter ca. en måned.
D. At der foretages en opfølgende samtale med forældrene inden for de første 3 måneder
A. Besøg i vuggestue/dagplejen når pladsen er tildelt og inden start
Når vuggestuepladsen er tildelt, aftaler personalet et besøg med forældrene inden barnet skal
starte. Her opfordres forældrene samtidigt til at læse den sammenlignelige brugerinformation på
dagtilbuddets hjemmeside.

Slettet: kommunens

Det første besøg har en varighed på ca. en time, hvor lederen eller primærpædagogen viser rundt
og taler med forældrene om fx værdigrundlag og pædagogiske praksis, samt udleverer evt. skriftligt
materiale.
Det anbefales at der udarbejdes en forventningsfolder, som udleveres til forældrene. Som
inspiration er folderen ”Velkommen til Blomsten – hvad forventer vi af hinanden” vedlagt i bilag 6.

Formateret: Skriftfarve: Rød

Forældrene fortæller om deres barn. En fortælling, der har relevans for barnets trivsel og velvære i
vuggestuen/daglejen.
Køreplanen for barnets start i vuggestuen/dagplejen gennemgås.

Formateret: Skriftfarve: Rød

B. Køreplan for barnets start i vuggestuen/dagplejen
Hver vuggestue skal udarbejde en plan for et barns første dage i vuggestuen/dagplejen. En sådan
plan kan bidrage til tryghed for såvel børn som forældre og det kan samtidig være med til at afklare
hvad forældrene kan (for)vente sig af den første tid. En køreplan kan for eksempel se således ud:
1.dag
Barnet kommer på besøg med mor og/eller far 1-1½ time
2.dag
Barnet prøver at være alene ½-1 time om formiddagen og spiser med til frokost
sammen med mor og/eller far.
3.dag
Barnet er alene indtil efter frokost kl. ca. 11.30
4.dag
Barnet er alene om formiddagen og til frokost- hentes efter middagssøvn
5.dag
Det er en almindelig dag i vuggestuen.
C & D. Opfølgnings og evalueringssamtaler
Forældrene inviteres til en dialog om barnets start i institutionen efter ca. en måned. Samtalen kan
for eksempel tage afsæt i institutionens eventuelle forventningsfolder.
Indenfor de første tre måneder afholdes en opfølgende samtale med forældrene dels omkring
barnet, dels omkring samarbejde og indfrielse af gensidige forventninger.
C. Opfølgnings og evalueringssamtaler
Efter ca. en måned, inviteres forældrene til en dialog omkring samarbejde og gensidige
forventninger
Inden for de første tre måneder afholdes en samtale omkring barnets trivsel.

Slettet: 10
Slettet: Når
pladsanvisningen tilbyder
forældrene en plads i en
vuggestue, vedlægger de
folderen ”Mit barn skal i
daginstitution”, som er en
kort orientering om, hvad
man generelt kan forvente
at møde i en institution.
Folderen kan læses på
kommunens hjemmeside
og er oversat til Arabisk,
Engelsk, Farsi, Fransk og
Somali.
Slettet: Det kan også være
Slettet: i

Tosprogede børn
Det er vigtigt, at bestille en tolk til samtalerne, hvis forældrene eller personalet har behov for det.
Der er udarbejdet en guide til, hvad der kan være relevant at fortælle og spørge forældrene om i
forbindelse med et nyt samarbejdet med tosprogede forældre. (Bilag 7).
Det er vigtigt at få afklaret forældrenes forventninger, samt at give udtryk for, hvad I som
institution forventer af forældrene. Hvis det er relevant for jeres arbejde kan I at få familierne til
at fortælle om deres baggrund og barnets historie.

Slettet: institutionen
Slettet: I forhold til
indkøringen af barnet i
institutionen, kan det være
nødvendigt med et lidt
længere forløb, men stadig
med en klar aftale om,
hvornår forældrene er til
stede. ¶
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Børn med særlige behov.
Med henblik på, at give børn med særlige behov en øget opmærksomhed ved start i
vuggestue/dagpleje, er der mulighed for at sundhedsplejersken kan deltage med faglige
refleksioner ved overgangen. Sundhedsplejersken har i sine besøg i hjemmet hos familien haft
fokus på, at støtte op omkring specielle problemstillinger, og det kan være væsentligt for
vuggestuen/dagplejen at samarbejdet videreføres til gavn for barnet.
Ovenstående kan ske ved at forældrene henvender sig til sundhedsplejersken og bede hende
deltage ved mødet med institutionen/dagplejen. Eller ved at institutionen beder forældrene om, at
de får mulighed for at kontakte hjemmets sundhedsplejerske ang. en speciel problemstilling.
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Overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave
Minimumskrav
Ved overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave forventes det som minimum
A. at den afgivne vuggestue afholder en forældresamtale for at forberede overgangen og at
pædagogen i den forbindelse udfylder et samtaleskema, som kan følge barnet over i
børnehaven.
B. at vuggestuebarnet/dagplejebarnet får mulighed for at besøge børnehaven sammen med sine
forældre og sammen med pædagoger og kammerater når pladsen er tildelt
C. at forældrene inviteres til en samtale med pædagogerne i børnehaven inden barnets start
D. at der laves en køreplan for barnets første dage
E. at der afholdes en opfølgnings- og forventningssamtale med forældrene inden for de første 3
måneder

A. Forældresamtale og udfyldelse af samtaleskema
Forældresamtalen er en samtale mellem forældre og en pædagog fra den afgivne institution.
Hensigten med samtalen er, at bidrage til nyttige informationer og overvejelser i forbindelse med
overgangen til børnehave.
Forældrene får inden samtalen udleveret samtaleskemaet, til forberedelse af samtalen.
Samtaleskemaet udfyldes under samtalen af pædagogen, sådan at det er den professionelle
vurdering, som fremgår. Skemaet underskrives af såvel forældre som pædagog. Pædagogen er
ansvarlig for at sende samtaleskemaet til børnehaven. Dette bruges i den første samtale mellem
forældre og personale inden barnets start.
Vælger pædagogen at skrive alderssvarende inden for et enkelt punkt i samtaleskemaet, skal det
begrundes med enkelte underbyggende udsagn.
Med henblik på at skabe ensartethed om overgangene bruger dagplejen og samtlige vuggestuer det
samme samtaleskema. Endvidere vedlægges i bilag 3 en guide til forberedelse til samtalen. Guiden
er ment som hjælp til pædagoger, når der forberedes forældresamtale inden barnet skal starte i
børnehave. Den beskriver kompetencer svarende til kompetencerne i de pædagogiske læreplaner.
B. Besøg i børnehaven sammen med pædagog og kammerater
Det kommende børnehavebarn skal besøge sit nye sted i følgeskab med far og mor. Ligeledes skal
pædagogen/dagplejeren sammen med sine kammerater aflægge børnehaven et besøg.
C. Samtale med forældrene inden barnets start
Når pladsen er tildelt, sender børnehaven en indbydelse til en samtale til forældrene. Et eksempel
på en invitation er vedlagt som bilag 4.
Når børnehavepladsen er tildelt inviteres forældrene til en samtale inden barnet skal starte. Her
opfordres forældrene samtidig til at læse dagtilbuddets hjemmeside.
Med udgangspunkt i samtaleskemaet som er tilsendt fra vuggestuen/dagplejen taler lederen eller
primærpædagogen med forældrene om deres barn og om forventninger, værdigrundlag og
pædagogiske praksis, samt udleverer evt. skriftligt materiale.
Det anbefales at der udarbejdes en forventningsfolder, som udleveres til forældrene. Som
inspiration er folderen ”Velkommen til Blomsten – hvad forventer vi af hinanden” vedlagt i bilag 6.
Ved samtalen bliver køreplanen for opstarten gennemgået med familien
Det kan desuden anbefales at børnehaven fx 2 uger før barnet starter, sender barnet et personligt
brev fx indeholdende garderobemærker el. andet personligt. (Eksempel på et sådant brev er
vedlagt som bilag 5).
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Slettet: Når pladsen er
tildelt, sender børnehaven
en indbydelse til en samtale
til forældrene. Et eksempel
på en invitation er vedlagt
som bilag 4.¶
¶
Med udgangspunkt i
samtaleskemaet som er
tilsendt fra
vuggestuen/dagplejen taler
lederen eller
primærpædagogen med
forældrene om deres barn
og om forventninger,
værdigrundlag og
pædagogiske praksis, samt
udleverer evt. skriftligt
materiale.¶
Det anbefales at der
udarbejdes en
forventningsfolder, som
udleveres til forældrene.
Som inspiration er folderen
”Velkommen til Blomsten –
hvad forventer vi af
hinanden” vedlagt i bilag 6.¶
¶
Ved samtalen bliver
køreplanen for opstarten
gennemgået med familien¶
¶
Det kan desuden anbefales
at børnehaven fx 2 uger før
barnet starter, sender
barnet et personligt brev fx
indeholdende
garderobemærker el. andet
personligt. (Eksempel på et
sådant brev er vedlagt som
bilag 5).¶

D. Køreplan for barnets start i børnehaven
Hver børnehave skal udarbejde en plan for et barns første dage i børnehaven. En sådan plan kan
bidrage til tryghed for såvel børn som forældre og det kan samtidig være med til at afklare hvad
forældrene kan (for)vente sig af den første tid. Herunder gives et eksempel på en køreplan.
1.dag
2.dag
3. dag
4. dag
5. dag

Forældre bliver hos barnet, og barnet kommer til aftalt tid og deltager i samlingen
Barnet medtager madkassen. Forældrene kan blive under frokosten. Men hvis barnet
er veltilpas, kan forælderen gå en lille tur og hente barnet efter frokost.
Forældrene afleverer barnet og tager sig god tid. Barnet har madkasse med og bliver
hentet efter frokost, mens vi er på legepladsen.
Barnet prøver at have en kort normal børnehavedag, hvor det hentes efter frugt ved
14.30-15 tiden
Dette er en helt almindelig børnehavedag.

E. Opfølgningssamtale
Indenfor de første 3 måneder indkaldes til en opfølgnings og forventningssamtale dels omkring
barnet, dels omkring samarbejdet og indfrielse af gensidige forventninger. Samtalen kan bl.a. tage
afsæt i institutionens eventuelle forventningsfolder.

Formateret: Skriftfarve: Rød

E. Opfølgnings og evalueringssamtaler.
Efter ca. en måned, inviteres forældrene til en dialog omkring samarbejde og gensidige
forventninger
Inden for de første tre måneder afholdes en samtale omkring barnets trivsel.

Formateret: Skrifttype: Ikke
Fed

Besøg på den gamle vuggestue/dagpleje
Det anbefales endvidere at pædagog og børn fx efter en måned i børnehaven besøger børnenes
gamle vuggestue/Dagpleje. I forbindelse med besøget kan de professionelle evt. følge op på
samarbejdet om overgangen.

Specielt for overgange mellem vuggestue og børnehave i børnehuse
Overgangen fra vuggestue til børnehave i børnehuse, hvor børn og forældre i forvejen kender såvel
hus som pædagoger, kan have en anden procedure end omtalt ovenfor.
Eksempel: ”Overleveringen” fra vuggestue til børnehave internt i et børnehus, foregår i et
samarbejde mellem forældre, vuggestue og børnehave. Den modtagende pædagog i børnehaven
deltager i barnets afsluttende samtale i vuggestuen, som herved fungerer som overleveringen.
Hvis en pædagog der har været tilknyttet vuggestuebørn der skal i børnehave stopper, er det
vigtigt at denne udarbejder en beskrivelse af de vigtigste forhold omkring hvert barn.
Tosprogede børn
Det er vigtigt, at bestille en tolk til samtalerne, hvis forældrene eller personalet har behov for det.

Slettet: Det kan være
hensigtsmæssigt at
informationer om familiens
baggrund og trivsel
videregives til børnehaven.
Få en tilladelse fra
forældrene om, at
videregive informationer,
med henblik på at gøre
overgangen til det nye
tilbud bedst muligt.
Informationerne giver
børnehaven mulighed for at
forberede sig til mødet med
barnet og familien, og er et
god udgangspunkt for det
videre samarbejde. ¶
Slettet: 10

Der er udarbejdet en guide til, hvad der kan være relevant at fortælle og spørge forældrene om i
forbindelse med et nyt samarbejde med tosprogede forældre. (Bilag 7)

Slettet: ). Hvis barnet ikke
har gået i
dagpleje/vuggestue, sender
pladsanvisningen folderen
”Mit barn skal i
daginstitution” til
forældrene når de tilbyder
barnet en plads. Folderen,
som kan findes på
kommunens hjemmeside,
giver en kort orientering
om, hvad man generelt kan
forvente at møde i en
institution. Folderen er
oversat til Somali, Engelsk,
Fransk, Arabisk, Farsi. ¶
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Overgang fra børnehave til skole, herunder SFO
Minimumskrav
Ved overgangen fra børnehave til skole forventes det som minimum
A. at den afgivne børnehave afholder forældresamtaler (5-års samtale, evt. netværksmøde og
afsluttende samtale) med henblik på at vurdere skolemodenhed. Pædagogen udfylder i
forbindelse med den sidste samtale et samtaleskema, som kan følge barnet til skolen.
B. at der afholdes skolestartsmøde med deltagelse af en pædagog ved de aktuelle skoler
C. at børnehaven afholder et afsluttende forældresamtale og ved den lejlighed udfylder et
samtaleskema, som sendes til skolen
D. at barnet får lejlighed til at besøge skolen, herunder SFO’en.
E. at der, inden for det første kvartal, holdes forældresamtale på skolen
F. at der afholdes forældremøde(r) med de nye forældre på skolen

A. Forældresamtale om skolemodenhed – 5 års samtalen.
Ved forældresamtalen året inden skolestart, tales der om hvilke kompetencer, det vil være
hensigtsmæssigt, at barnet mestrer ved skolestart. Forberedelsen til skolestart sker således i et tæt
samarbejde mellem forældre og pædagog.

Formateret: Skriftfarve: Blå

Hvis der er tvivl om tidspunktet for barnets skolestart, afholdes der en samtale mellem pædagog og
forældre i efteråret.
B. Skolestartsmøde
Skolestartsmøde for forældre på skolen afholdes ultimo november / primo december på alle skoler.
Her deltager pædagoger fra børnehaven.
Udmeldelse af børnehaven sker automatisk med virkning fra 30. april, med mindre der er bevilget
udsættelse af skolegang.
C. Afsluttende forældresamtale og udfyldelse af samtaleskema
Børnehaven afholder afsluttende forældresamtale i februar / marts.
Forældrene får inden samtalen udleveret samtaleskema, til forberedelse af samtalen. Skemaet
udfyldes, i samråd med forældrene, af barnets pædagog. Børnehaven sender efterfølgende skemaet
til skolen.
C. Forældresamtale og udfyldelse af samtaleskema
Forældresamtalen er en samtale mellem forældre og en pædagog fra den afgivne institution.
Hensigten med samtalen er, at bidrage til nyttige informationer og overvejelser i forbindelse med
overgangen til skolen.
Forældrene får inden samtalen udleveret samtaleskemaet, til forberedelse af samtalen.
Samtaleskemaet udfyldes under samtalen af pædagogen, sådan at det er den professionelle
vurdering, som fremgår. Skemaet underskrives af såvel forældre som pædagog. Pædagogen er
ansvarlig for at sende samtaleskemaet til skolen. Skemaet bruges sammen med iagttagelserne i
den første skoletid i den første samtale mellem forældre og lærere/pædagoger.

Slettet: personale inden
barnets start. UD)

Vælger pædagogen at skrive alderssvarende inden for et enkelt punkt i samtaleskemaet, skal det
begrundes med enkelte underbyggende udsagn; med tanke på områder der har relevans for
modtageren.
Slettet: skal det begrundes
med enkelte
underbyggende udsagn.¶

Samtaleskemaet samt en guide til forberedelse til samtalen er vedlagt som bilag.
Børnehavens arbejde og afsluttende rådgivning giver skolerne et grundlag for at træffe beslutninger
om klassedannelse og om indsatsen over for børn med særlige behov. Børnehaveklasseleder og
primærpædagog får hermed et godt materiale til brug for en evt. ”omvendt” første forældresamtale
i børnehaveklassen.
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D. besøg på skolen, herunder SFO’en
Børnehaven (børn og pædagoger) besøger Børnehaveklassen og SFO’en. Det kan ske efter
forudgående aftaler og med særligt program eller løbende, når det passer ind i børnehavens og
børnehaveklassens program og dagligdag
E. Introduktion til dagligdagen i SFO og børnehaveklasse ved tidlig start i SFO.
Fra skoleåret 2012-2013 er der indført tidlig start i SFO pr. 1. maj.
Perioden fra 1. maj til skolestarten i august benyttes til at lære skole – SFO og børnehaveklasse –
godt at kende.
Der tilrettelægges aktiviteter, som sigter på at børnegruppen lærer hinanden godt at kende og
udvikler gode sociale relationer, samt aktiviteter som giver en forsmag på, hvordan der arbejdes
struktureret med læring og udvikling, der er kendetegnende for skolen. Herunder vil der være
planlagt et antal dage/timer med den kommende børnehaveklasselærer.
Perioden fra 1.maj til ultimo juni udnyttes desuden af de ansatte som en mulighed for at få øje på
de børn/familier der kan have fordel af at få en særlig opmærksomhed ved den forestående
skolestart.
Der dannes ikke egentlige klasser før ultimo juni – dette for at give den bedste mulighed for at
danne velfungerende klasser.
D2. Introdage i SFO og børnehaveklassen
De kommende skolebørn skal sammen med deres kommende klassekammerater inviteres til
introduktionsdage i såvel SFO som børnehaveklasse i løbet af foråret. Besøgsdagene skal have en
samlet varighed af min. to dage.
Ved sådanne arrangementer har de ansatte også en god mulighed for at få øje på de børn/familier
der kan have fordel af at få en særlig opmærksomhed ved den forestående skolestart.
Som inspiration vedlægges Introduktionsguide for SFO i bilag 9.
F. Forældresamtale
Der afholdes forældresamtale inden udgangen af november måned. Ud over erfaringer for den først
tid i børnehaveklasse og SFO indgår samtaleskemaet fra børnehaven.

G. Forældremøder
I starten af skoleåret holdes et eller flere møder, hvor forældrene får lejlighed til at møde lærere,
pædagoger, skolens samarbejdspartnere og hinanden.

Det tværprofessionelle samarbejde i øvrigt.
Indledningsvis i notatet har vi pointeret det væsentlige i et godt tværprofessionelt samarbejde
omkring overgange mellem tilbud og at der er klarhed i samarbejdsrelationerne blandt de
professionelle. Det professionelle samarbejde/kendskab til hinandens arbejdsområde på børnehave
og skoleområdet kan f.eks. udmøntes på følgende måder:

•

•
•
•
•

Evt. temaaftener med deltagelse af børnehave – børnehaveklasseledere – SFO.
Disse vil kunne bidrage til, at lære hinanden at kende, skabe dialog, få pædagogiske drøftelser.
Herunder at få skabt gensidige forudsætninger og forventninger, så skolen kan bygge videre på
de kompetencer, som børnene har tilegnet sig i børnehaven, og børnehaven kan søge at udvikle
de kompetencer, som skolerne forventer, at børnene har ved skolestart.
Evt. Fælles aktivitetsdag i foråret mellem bh. klasser – SFO og børnehavebørn giver personalet
mulighed for at arbejde sammen på tværs af institutioner.
Gensidige invitationer til udstillinger, teater mm.
Børnehaverne kan gå på uformelle besøg på skolen, herunder SFOén
Børnehaveklasserne er velkomne til besøg i børnehaven
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Formateret: Skriftfarve: Blå

Børn med særlige behov
Børnehaven har i december måned kontaktet skolen i forbindelse med børn med særlige behov. Der
tages her stilling til, om barnet fortsat har behov for opmærksomhed fra eksperter, og om familien
har behov for særlig støtte. I december kontakter børnehaven/huset skolen vedr. børn med særlige
behov. Der tages stilling til, om barnet fortsat har behov for særlig støtte.
Tosprogede børn
Hvis der foreligger materiale om det tosprogede barns sproglige udvikling og eventuel anbefaling
om støtte i dansk som andetsprog kan dette vedlægges samtaleskemaet.
Det er vigtigt, at bestille en tolk til samtalerne, hvis forældrene eller personalet har behov for det.
Der er udarbejdet en guide til, hvad der kan være relevant at fortælle og spørge forældrene om i
forbindelse med et nyt samarbejde med tosprogede forældre. (Bilag 7).
Basisundervisning i dansk som andetsprog er placeret på Lindegårdsskolen. De børn, der eventuelt
har behov for basisundervisning i dansk som andetsprog følger proceduren for den almindelige
indskrivning. Dog kontaktes tosprogskonsulenten for det nærmere forløb (se bilag 8).

Tidsplan for overgang fra børnehave/børnehus til skole.
Ultimo november / Skolestartmøde hvor der blandt andet fortælles om de krav, skolen har til
primo december
det kommende skolebarn, og om hvilke forventninger og krav forældrene
kan have til skolen.
Mødet består af en skriftlig invitation, en mundtlig orientering og en fysisk
rundvisning.

Slettet: 10

Afsluttende forældresamtaler i børnehave/hus. Samtaler mellem forældre og
pædagoger om barnets udvikling og skoleparathed finder sted ved 5årssamtale i juni og ved efterfølgende netværksmøde i oktober.
Skoleleder bevilger evt. udsat skolegang senest 15. januar.
Der henvises til ”procedure om udsat skolegang”.
(hvert fjerde år fremrykket pga. skolebestyrelsesvalg).
(Uge 43 og 44)
Medio januar
(Primo november)

Medio december

Skoleleder bevilger eller afslår udsat skolegang, og forældre giver besked om
de ønsker at bevare deres plads i dagtilbud.
(hvert fjerde år fremrykket pga. skolebestyrelsesvalg).
Pladsanvisningen giver skoleafdelingen besked om de børn, der evt. bevarer
deres plads.
Børnehaven/huset giver besked til modtagende skole

Slettet: Der er udarbejdet
en folder ”Mit barn skal i
daginstitution”, som giver
en kort orientering om,
hvad man generelt kan
forvente at møde i en
institution. Folderen er
oversat til Somali, Engelsk,
Fransk, Arabisk, Farsi og
findes på kommunens
hjemmeside.¶
¶
Tosprogede skolestartende
børn sprogvurderes af
kommunens § 4A senest i
december måned, med
henblik på at visitere børn
til modtagelsesklasse, eller
anbefale dansk som
andetsprog på
distriktsskolen. ¶
Slettet: skal starte i
modtagelsesklasse,

Frist for indskrivning

Slettet: , samtidig med de
følger proceduren for
indskrivning i
Modtagelsesklasse (se bilag
13 for en særlig plan). For
de børn der skal i M-klasse,
sender institutionerne
samtaleskemaerne til
distriktsskolen, med kopi til
tosprogskonsulenten.¶

(medio november) (hvert fjerde år fremrykket pga. skolebestyrelsesvalg)
Medio marts

Slettet: I forbindelse med
overgangen mellem
institution og skole, er det
vigtigt at institutionen ved
beder om forældrenes
samtykke til at videregive
oplysninger om barnet til
kommunens § 4a team og
tosprogskoordinatoren, hvis
overgangen vedrører et
tosproget barn med behov
for støtte til dansk som
andetsprog. På
samtaleskemaet (bilag 7)
sidste side, er der mulighed
for at notere, hvem
oplysningerne må
videregives til. En kopi af
overgangsmaterialet
sendes til
tosprogskoordinatoren i
forvaltningen. ¶

Stillingtagen til evt. omgængere i børnehaveklasse.
Besked om omgængere gives til de børnehaver/huse, hvor omgængerne
oprindeligt kom fra.
Børneudvalget tager stilling til forslag om klassedannelse
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(primo december)

(hvert fjerde år fremrykket pga. skolebestyrelsesvalg)

Senest 1. april

Samtaleskemaer fremsendes fra vuggestuer til børnehaver og fra børnehaver
til skoler.

Slettet: Primo
Formateret: Skriftfarve: Blå

Samtaleskemaer fra børnehaverne ankommer således til skolen inden skolen
fordeler børn på hold/klasser. Skemaerne bruges som en del af grundlaget for
placering på hold i tidlig SFO og endelig klasseplacering. Børnehaverne
kontaktes ved tvivlsspørgsmål.
Primo til medio
april

Meddelelse om optagelse og klasseplacering
Invitation til velkomstmøde i forb. med tidlig SFO-start afholdes. Invitation og
dagsorden omhandler indhold i månederne i SFO og præsentation af
personalet i både SFO og børnehaveklasse.

Maj, juni, juli

Tidlig SFO start
I hele perioden er barnets kommende ”primær pædagoger”, de pædagoger,
der skal modtage gruppen efter sommerferien, tilknyttet.
Der planlægges også timer i børnehaveklassen.
her er det god ide, at der er en lille – f.eks. skriftlig – opgave til barnet, der
skal løses til efter sommerferien.

Medio august

Skolestart.

Maj/juni
eller
august/september

Ved den første samtale med forældrene om skolestart er det forældrene der
som udgangspunkt for dialogen fortæller om deres børn.
Denne samtale kan afholdes i forbindelse med den tidlige SFOstart eller tidligt
efter skolestart. Ved samtale deltager fra skolen både primærpædagog og
børnehaveklasseleder.

August /
september
Ved skolestart
Oktober/
november

Der afholdes forældremøde i børnehaveklassen med fokus på orientering om
livet i børnehaveklassen.
Forældrene får mulighed for at møde nogle af skolens samarbejdspartnere så
som tale /hørelærer, psykolog, sundhedsplejerske, tandlæge, fysioterapeut.
Skole/hjemsamtale med deltagelse af børnehaveklasseleder og
primærpædagog
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Slettet: Samtaleskema fra
børnehaverne ankommer til
skolen inden skolen fordeler
børn i klasser. Skemaerne
bruges som en del af
grundlaget for
klasseplaceringen.
Børnehaverne kontaktes
ved tvivlsspørgsmål.¶

Slettet: F
Slettet: Inden for de første
tre mdr. af skoleåret.
Slettet: ørst i skoleåret
afholdes en
forældresamtale.
Forældrene fortæller
børnehaveklasseleder og
primærpædagog hvem de
og navnlig hvem deres barn
er. Skemaet fra
børnehaven bruges også
her. Dette syntes jeg vi
skal drøfte - det jeg hører
er at denne samtale ikke
giver den samme mening
efter vi har fået tidlig start.

Overgang fra SFO til klub
Minimumskrav
A. Der bliver afholdt et forældrearrangement med henblik på information om overgang fra SFO til
klub inden klubstart 1. maj.
B. Besøg i klubben inden klubstart.

Slettet: forældremøde
Formateret: Skriftfarve:
Havgrøn

A. Afholdelse af forældremøde
Det er vigtigt at børn og forældre inden jul i tredje klasse begynder at forholde sig til, at børnene,
fra og med 1. maj, ikke mere er under kontrolleret pasning.
Børn og forældre skal aflære ti års institutionskontrol inden børnene forlader SFO og overgår til
klub. Børn og forældre skal lære at mestre den nye og større frihed børnenes frivillige fritidsklubliv
indebærer. Ansvar, tillid, åbenhed, aftaler hjemmefra og selvforvaltning er nøgleord i denne
sammenhæng.
SFO og klub informerer i fællesskab om de nye udfordringer, og om de strukturelle og
organisatoriske forskelle. Der bliver afholdt forældrearrangement og uddelt informationsmateriale i
løbet af 1. kvartal.

Slettet: forældremøder

Kontaktpædagogen i klubben inviteres med til forårets forældremøde 3. klasses.
B. Besøg i klubben
 Børnene kommer på besøg i klubben senest i april måned.
 SFO pædagoger og lærere laver overleveringsforretning af børnene til klubpersonalet.
 SFO pædagoger eller lærere sørger for, at der bliver indhentet samtykkeerklæring fra
forældre, i forbindelse med, at klubben kan kontakte skolen i særlige tilfælde.
Tosprogede børn
Det er vigtigt, at bestille en tolk til forældremøderne, hvis forældrene eller personalet har behov for
det.

Årsplan for udslusning af 3 klasse eleverne:
Før jul
• Hvis skole eller SFO vurderer, at et barn i 3. klasse eventuelt kan få brug for særlige
støtteforhold i klubben, indkaldes til møde mellem skole, SFO og klub i 4. kvartal med
henblik på at planlægge disse.
1. kvartal
• Der bliver afholdt forældrearrangement for 3. klasserne forældre i klubben.
• Klubleder og personale giver en orientering om klubben. Her lægges vægt på klubbens
dagligdag, aktiviteter og betaling for aktiviteterne, ikke kontrolleret pasning, kommunikation
mellem børn og forældre, personale og forældre, børn og personale, og samarbejdet mellem
skole og klub.
• Formanden eller en repræsentant fra klubbens forældreråd vil give en orientering om
forældrerådets arbejde og Klub Lyngbys bestyrelse.
• Lærere fra 3. klasse inviteres til at deltage i klubbens forældrearrangement.
• Primærpædagogen fra 3. klasse inviteres til at deltage i klubbens forældrearrangement.
• Forældrene vil få en velkomstpjece fra klubben før eller ved forældrearrangement.
• SFO-leder har ansvaret for, at forældrene bliver orienteret om, hvordan SFO´en forbereder
børnene på, at de skal i klub og forældrenes rolle deri.
April
•
•
•

Slettet: infomøde
Slettet: s

Slettet: på
Slettet: forældremøde
Slettet: på
Slettet: forældremøde
Slettet: på
Slettet: forældremødet.

3. klasses primærpædagog vil gennemgå klassens børn sammen med kontaktpædagogen
fra klubben. Der er afsat ca. 45 minutter pr klasse.
3. klasse kommer til introdag i klubben en klasse ad gangen.
3. klasse er velkomne til at besøge klubben med deres forældre indtil klubstart.
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Overgang fra skole til ungdomsuddannelse
Lovgrundlag
•
•

•
•
•

•

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Nord) skal sørge for at eleverne løbende arbejder
med individuel uddannelsesplanlægning.
UU-Nord har ansvar for at den enkelte elev i 9.- og 10. klasse udarbejder en uddannelsesplan,
hvoraf det fremgår, hvilke mål eleven har for uddannelse efter grundskolen eller 10. klasse, og
hvilke elementer, der skal indgå for at eleven kan opnå disse mål.
Uddannelsesplanen udarbejdes på baggrund af uddannelsesbogen, og på 10. klassetrin
udarbejdes den tillige på baggrund af uddannelsesplanen fra 9. klasse
Elevens uddannelsesplan skal være udfærdiget senest 15. marts
Ved ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse medsendes elevens uddannelsesplan
Eleverne tilmelder sig en ungdomsuddannelse på nettet www.optagelse.dk
Eleverne skal afleverer tilmeldingsskemaet på deres skole senest 15. marts
Skolen skal sørge for, at skemaet er korrekt udfyldt, herunder påført elevens karakterer, og
sender det, med kopi af elevens uddannelsesplan, til den første søgte uddannelsesinstitution.
Skolen såvel som UU-Nord kan indstille en ansøger til en gymnasial uddannelse til
optagelsesprøve. Skolen giver ved ansøgning til de gymnasiale uddannelser oplysning om
eventuel optagelsesprøve.

Minimumskrav
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lovkravene følges
UU-vejleder deltager i teamets planlægningsmøde ved starten af skoleåret.
UU-vejleder deltager i forældremødet i august/september i 9. og 10.klasse
Eleverne får tilbud om at besøge ét uddannelsestilbud i løbet af foråret.
Der afholdes klassekonference om videre uddannelse med klasseteam, UU-vejleder og skolens
ledelse inden elevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelser/10 kl. afsendes.
Der afholdes skole-hjemsamtaler inden tilmeldingsfristen for ansøgning til
ungdomsuddannelserne er udløbet.
UU-vejleder tilbyder samtaler med de forældre der ønsker dette.
UU-Nord tilbyder udannelsesaftener for klasser og forældre i 8. – 10.klasse.
Skolens leder indberetter oplysning om behov for specialundervisning for kommende 10. kl.
elever til den modtagende skole og til PPR.
Skolen indberetter oplysninger om behov for dansk som andetsprog for kommende 10. kl.
elever til den modtagende skole.

Informationsmateriale
Der kan søges om oplysninger på følgende hjemmesider
www.uu.nord.dk
www.optagelse.dk
Der udarbejdes hvert år en folder om Lyngby-Taarbæk kommunes 10. klasse tilbud.
Der vil blive udarbejdet informationsfolder til elever og forældre om overgangene til
ungdomsuddannelserne.
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Implementering af indsatsen
Samtlige institutioner og skoler skal implementere arbejdet med overgange mellem tilbud. Men
tempoet og forløbet af implementeringen vil løbe forskelligt, idet ikke alle er lige langt. Nogle
institutioner og skoler er allerede godt i gang med arbejdet med overgange og opfylder allerede
nogle eller alle de minimumskrav, som er opstilles i dette samlede koncept. Andre institutioner og
skoler er kun lige gået i gang andre slet ikke. Det er dog målet at alle har implementeret arbejdet
efter to år, hvor konceptet og indsatsen evalueres.

Overordnet plan for implementering
November 2006:
Primo 2007:
Medio 2007:

Godkendelse i Børneudvalget.
Koncepter fremlæges for institutioners og skolers lederfora.
Konceptet udvides med specifikke elementer omkring børn og unge med
særlige behov og tosprogede børn og unge. Denne del af konceptet
kommer senere idet det afventer udarbejdelsen af kommunale
retningslinier for udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende
tværfagligt samarbejde om børn og unge samt arbejdet med
indsatsområdet rummelighed og inklusion.

Ultimo 2007:

Der afholdes et kursus hvor såvel det samlede koncept som skemaer og
værktøjer til de enkelte overgange gennemgås.
Status for arbejdet i forbindelse med fremlæggelse af
vikrsomhedsberetningen 2007.
Fornyet status for arbejdet i forbindelse med fremlæggelse af
vikrsomhedsberetningen 2007.
Evaluering af koncept og indsats.

Medio 2008
Medio 2009
Medio 2009
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Bilag 1. Kommissorium

KOMMISORIUM
FOR DET VIDERE ARBEJDE MED
INDSATSOMRÅDET "OVERGANGE MELLEM TILBUD”

Dato:
24.05.2006
Ref.:
J.-nr.:

SUP

I forbindelse med etableringen af Børne- og Fritidsforvaltningen blev indsatsområdet ”Overgange
mellem tilbud” iværksat. Det foreløbige arbejde med indsatsområdet indeholdende anbefalinger til,
hvordan der skabes gode overgange mellem institutioner til børn og unge, blev fremlagt for de
politiske udvalg i august 05 og herefter sendt i høring i de berørte bestyrelser. På baggrund heraf
besluttede Børneudvalget at anbefalingerne skal danne grundlag for det videre arbejde med
indsatsområdet, at overgange mellem skole og ungdomsuddannelse indgår i det videre arbejde og
at der gøres status i forbindelse med virksomhedsberetninger for 2006.
Til at varetage det videre arbejde er der etableret en arbejdsgruppe bestående af eksterne skole og
institutionsledere dækkende hele området fra vuggestue til ungdomsuddannelse.
Arbejdsgruppens opgave dækker overgangen;
fra hjem til vuggestue
fra vuggestue til børnehave
fra børnehave til SFO og skole
fra SFO til klub
fra skole til ungdomsuddannelse
i dette arbejde inddrages en undersøgelse af tilmelding til og frafald fra ungdomsuddannelse jf.
Børneudvalgets beslutning vedr. uddannelsesregnskab den 4. april 2006
der samarbejdes med UU-nord om såvel overgange som undersøgelse
Gældende for alle overgange skal arbejdsgruppen medtage overgange for alle børn og unge,
herunder børn og unge med særlige behov og tosprogede børn og unge. Med henblik på
kvalificering af dette arbejde inddrages yderligere fagpersoner.
I arbejdet med overgangene er det arbejdsgruppens arbejde:
at konkretisere og operationalisere de givne anbefalinger
at fremkomme med anbefalinger vedrørende overgangen fra skole til ungdomsuddannelse
at fremkomme med en køreplan for implementeringsarbejdet, herunder evaluering af indsatsen
at udarbejde konkrete og fælles værktøjer til samarbejdet om overgange
Tidshorisont
Arbejdsgruppen fremlægger sit arbejde senest 1. november.
Der gøres status i forbindelse med virksomhedsberetninger for 2006.
Kommissoriet for det videre arbejde med indsatsområder ”overgange mellem tilbud” er godkendt af
Børneudvalget den 13. juni 2006
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Bilag 1. Samtaleskema til forældresamtale i forbindelse med
overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave
Forældresamtale
Overgang mellem tilbud på dagtilbudsområdet
i Lyngby-Taarbæk Kommune
Børne- og Fritidsforvaltningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby

Samtaleskema til forældresamtale i forbindelse med overgangen fra
vuggestue eller dagpleje til børnehave eller børnehus.

Forældresamtale er en dialog mellem jeres barns pædagog og jer.
Hensigten med denne samtale er, at bidrage til nyttige informationer og overvejelser i forbindelse med overgangen fra vuggestue eller dagpleje til børnehave eller børnehus.
Vi forventer, at I har forberedt jer på samtalen, således at vi får en god og vedkommende
dialog.
Samtaleskemaet udfyldes af pædagogen på baggrund af samtalen med jer.
Hvis et felt er udfyldt med teksten ”alderssvarende”, skal det begrundes med enkelte
underbyggende udsagn; med tanke på områder, der har relevans for modtageren.
Pædagogen sender samtaleskemaet til børnehaven eller børnehuset, som bruger oplysningerne
til at tage så godt imod jeres barn som muligt.

Barnets navn:
Vuggestuens / Dagplejens navn:

Stue:

Pædagogernes navne:
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Forældresiden
(forældrene udfylder denne side inden samtalen)

Forældrenes navne:

Søskendes navne, alder, og eventuelt børnehave/skole:

Er der forhold som vil være godt for børnehaven/børnehuset at vide?
(f.eks. mad, søvn, påklædning, toiletbesøg (selvhjulpen), huske, syn, hørelse,
allergi, familiemæssige forhold, forhold til søskende)
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Samtaleblad
(Udfyldes af pædagogen i samspil med forældrene)

Hvordan giver barnet udtryk for sine følelser?
(sur, glad, ked af det, vred, genert)

Hvordan modtager barnet nye udfordringer?
(nysgerrig, initiativrig, afventende, forsigtig, styrende, tro på dig selv…)

Hvordan fungerer barnet socialt?
(I større/mindre grupper, blandt børn, blandt voksne)
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Hvem leger barnet med – og hvad leger de? Inde og ude.

Hvordan udtrykker barnet sig kreativt?
(Sang, rytme, musik, rolleleg, tegne, male, konstruktionsleg)

Hvordan fungerer barnet sprogligt? og motorisk?

Hvordan fungerer barnet motorisk?

Hvilke 3 til 5 ord beskriver bedst barnet?
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Har forældrene haft kontakt til andre faggrupper i forhold til barnet?
Talehørerlærer:
Fysioterapeuten:
Formateret: Skriftfarve: Blå

Psykologen:
ja _______

nej _______

ja _______

nej _______

Specialpædagog:
Andre:
Sprogvurdering:
Er der foretaget sprogvurdering?

Formateret: Skriftfarve: Blå

Hvilken indsats blev barnet henvist til ?..................................................................
Stafetlog:
Er der udfyldt stafetlog?

ja _______

Formateret: Skriftfarve: Blå

nej _______

Hvem har stafetloggen?
Særlige bemærkninger fra pædagogen:

Barnets navn:____________________

Cpr:________________

Undertegnede forældre giver hermed samtykke til, at ovenstående oplysningerne videregives til

____________________________________ i forbindelse med mit barns start i institutionen.
Formålet med videregivelsen af oplysningerne er at give dit barn så god en overgang til

børnehave/børnehus som mulig.

Samtykket gælder et år.

Dato:__________

Underskrift:__________________________
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Bilag 1A. Tosprogede børn - indstik til samtaleskema mellem
forældresiden og samtalebladet vedr. barnets baggrund,
modersmål og sprogudvikling.

Oplysninger om barnets baggrund og modersmål
(Udfyldes i samarbejde med forældrene)

Har familien eller personalet brug for tolk? (Skriv hvilket sprog)
Far:

Mor:
Slettet: I hvilket land er
barnet født?

Slettet: Hvilket/hvilke
land/lande stammer
forældrene fra?
Slettet: ¶
Far:
Mor: ¶

Hvilket/hvilke sprog er barnets modersmål?

Slettet: Hvor længe har
forældrene været i
Danmark? (Årstal)
Slettet: ¶
Far:
Mor:¶

Hvilket/hvilke sprog taler forældrene med barnet?
Far:

Mor:

Hvilke/hvilket sprog bruger barnet i kontakten med forældrene?

Hvilket/hvilke sprog taler barnet med sine søskende?

Hvornår startede barnet i dagtilbud?

Oplysninger om barnets sprogudvikling
(SIDEN UDFYLDES AF FORÆLDRENE, EVENTUELT I SAMARBEJDE MED PÆDAGOGEN)

Forstår og/eller bruger barnet aktivt ord på modersmålet? Giv gerne eksempler
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Taler barnet i sætninger på modersmålet?

Har barnet udtaleproblemer på modersmålet?

Forældrenes beskrivelse af, hvordan de oplever barnets sprogudvikling og brug af modersmål?

Bruger barnet sit modersmål, dansk eller begge sprog, når det skal forklare noget?

Forstår og/eller bruger barnet aktivt ord på dansk? Giv gerne eksempler

Slettet: Fortæller og/eller
læser forældrene
historier/eventyr for
barnet? (På hvilke sprog?)
Slettet: ¶
Slettet: Synger forældrene
børnesange/rim/remser for
barnet? (På hvilke sprog?)
Slettet: ¶
Slettet: Ser barnet dansk
børnefjernsyn?
Slettet: ¶
Slettet: Har barnet haft
problemer med hørelsen?
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Bilag 2. Guide til forberedelse af samtalen inden overgangen
til børnehave
Dagpleje/vuggestue – børnehaveparat - børnehavestart

Denne guide er udarbejdet med henblik på, at medvirke til, at det enkelte barn får den bedst
mulige overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave.
Guiden er ment som hjælp til pædagoger, når der forberedes forældresamtale inden barnet skal
starte i børnehave. Den beskriver de kompetencer, der også er nævnt i læreplanerne.
De enkelte kompetenceområder skal betragtes som de krav der relateres til i ministeriets
lovgrundlag for læreplaner.
Venlig hilsen
Gruppen for
”overgange i børns liv”
2011

Den følelsesmæssige kompetence
• Hvordan giver barnet udtryk for sine følelser?
• Kan barnet sætte ord på egne følelser?
• Kan barnet sætte sig i et andet barns sted?
• Kan barnet beskæftige sig i længere tid uden voksenkontakt?
• Er barnet tryg ved at være sammen med mange børn og forskellige voksne?
• Kan barnet li´ at lege alene?
• Kan barnet sige til og fra overfor andre børn og voksne?
• Kender barnet egne grænser?
• Kan barnet klare at sige farvel og tage imod sine forældre?
• Er barnet opmærksomt på egne styrker og svagheder?
Det er betydningsfuldt for barnet, at have tillid til sig selv og kende egne følelser. Det betyder at
barnet har en god portion selvfølelse og er glad for sig selv, på den måde kan det favne sig selv og
sin omverden.

Den sociale kompetence
• Er barnet god til at lytte, vente på tur og lade andre tale færdigt?
• Kan barnet tilsidesætte egne behov?
• Kan barnet tage hensyn, vise omsorg og medfølelse for andre børn?
• Kan barnet forstå andres hensigter?
• Kan barnet forstå og respektere regler?
• Kan barnet tale med og kontakte andre børn?
• Kan barnet lege og danne nye venskaber?
• Kan barnet løse en opgave sammen med andre?
• Kan barnet forstå en kollektiv besked?
• Kan barnet vise udholdenhed ved selv at prøve igen og ikke give op lige med det samme?
Det er vigtigt for barnet, at det ikke bruger en masse energi på samværskonflikter med andre børn,
således der tages energi fra opmærksomhed og koncentration. Energien skal bruges på venskaber,
samvær, leg og læring.
Den sproglige kompetence
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan barnet fortælle sammenhængende om en oplevelse, så andre kan forstå den?
Har barnet mod på at sige noget i en større gruppe?
Kan barnet give en kort meningsfuld besked?
Har barnet begreb om tid og sted og kan det benytte enkelte overbegreber?
Kan barnet bruge lyde, rime, vrøvle og remse samt synge almindelige børnesange?
Kan barnet koncentrere sig om højtlæsning?
Kan barnet udtrykke sig i et stort set korrekt og forståeligt sprog?
Kan barnet overveje og konkludere?
Kan barnet hente hjælp i en konflikt?

Det er vigtigt for barnet, at kunne udtrykke hvad det tænker og føler. Især når det skal håndtere en
konflikt og bede om hjælp fra venner og voksne?
Den kropslige kompetence
• Kan barnet koncentrere sig i et stykke tid ad gangen, selvom der foregår andre ting omkring
en?
• Kan barnet tage tøj af og på?
• Kan barnet løbe, klatre, balancere, hinke, hoppe, danse, gribe og kaste en bold?
• Kan barnet holde på en blyant med pincetgreb, klippe og klistre?
• Kan barnet køre på trehjulet cykel?
• Kan barnet bruge sine sanser?
• Har barnet en god kropskontrol?
• Kan barnet skabe med sine hænder?
At være motorisk alderssvarende har stor indflydelse på barnets evne til at kunne klare sig selv og
være selvhjulpen uden altid at have en voksen til at hjælpe sig.
Den naturalistiske kompetence
• Kan barnet tage ansvar for dyr, insekter og planter?
• Kan barnet identificere og organisere?
• Kan barnet ordne og sætte ting i system?
• Lytter barnet til naturens lyde?
• Evner barnet at se en verden af muligheder?
• Kan barnet sætte orden i kaos?
• Kan barnet lave eksperimenter?
• Kan barnet så og plante?
Det er vigtigt for barnet at have sans for naturen.
At barnet oplever et legerum, der danner grundlag for en varig interesse, respekt og ansvarlighed
overfor natur og miljø.
Den kulturelle/kreative kompetence
• Kender barnet begreber som foran, bagved, over, under, højre og venstre?
• Har barnet kendskab til tal og symboler?
• Har barnet lyst til at lære nyt og selv tage initiativ til mere viden?
• Har barnet en klar fornemmelse for at forskellige samværsformer for samvær kræver
forskellige former for adfærd?
• Har barnet appetit på bogstaver og ord og deres utallige anvendelsesmuligheder?
• Kan barnet tegne og fortælle om egne tegninger?
• Kan barnet male, kreere med ler og collager?
• Kan barnet konstruere med klodser, lego, flexi og lign.?
• Kan barnet lege rollelege og imitere?
• Kan barnet synge, finde melodien og skabe rytmen samt skelne lyde fra hinanden?
• Kan barnet spille computerspil?
Det er betydningsfuldt at barnet stifter bekendtskab med andre udtryksformer. Barnet udfoldes til
et helt, nysgerrigt og tolerant menneske. Et menneske der har forståelse for, at verden er
mangfoldig, og at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige.
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Bilag 3. Eksempel på invitation til forældre
Når pladsen er tildelt, sender børnehaven en invitation til forældrene til en samtale uden barnet.
Den kan se sådan ud:
Invitation:
Kære forældre
Da jeres barn har fået plads i børnehaven, vil vi gerne se jer til en samtale
……..dag D…..kl……
Samtalen vil vare ca.1 time, og den foregår uden jeres barn.
Målet med denne samtale er, at I får mulighed for at fortæller om jeres barn, således så personalet
er godt rustet til at modtage jeres barn, se dets behov og ønsker.
Samtalen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

•
•
•
•
•
•
•

Hvad er barnets stærke sider?
Bruger barnet sut, ble.?
Skal barnet sove til middag?
Er der situationer, som barnet finder svært?
Er der noget, personalet skal være opmærksomme på, som kan gøre jeres barn utryg/ked af
det?
Har jeres barn tidligere haft kontakt til talepædagog, psykolog eller fysioterapeut?
Hvad er for jer det vigtigste, som personalet er særligt opmærksomme på i relation til
barnets start i børnehaven?

Der vedlægges et stamkort til jeres barn, som I bedes udfylde og medbringe til samtalen. Endvidere
skal I medbringe et foto af barnet, som skal bruges til barnets garderobeplads.
Jeg håber tidspunktet passer jer, og jeg glæder mig meget til at se jer.
Venlig hilsen
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Bilag 4. Eksempel på velkomstbrev til børnehavebarnet
Kære…..
Nu skal du snart begynde i din børnehave
Du kan tro, at vi glæder os til at se dig.
Vi har en masse legetøj, du må lege med, og en stor legeplads, hvor du kan cykle, grave i
sandkassen, klatre i træer og meget mere.
Din stue hedder:……………
Der er mange børn i børnehaven, og de glæder sig også til at møde dig.
De voksne på stuen hedder………………………….
Dit mærke i børnehaven vil være…………………….
(du kan f.eks. sætte det på din madkasse)
Kærlig hilsen
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Bilag 5. Forventningsfolder ”Velkommen til Blomsten – hvad
forventer vi af hinanden”
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Bilag 3. samtaleskema til forældresamtale i forbindelse med
overgangen fra børnehave til skole
Forældresamtale
Overgang mellem tilbud på dagtilbudsområdet
i Lyngby-Taarbæk Kommune
Børne- og Fritidsforvaltningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby

Samtaleskema til forældresamtale i forbindelse med overgangen fra
børnehave eller børnehus til skolen.

Forældresamtale er en dialog mellem jeres barns pædagog og jer.
Hensigten med denne samtale er, at bidrage til nyttige informationer og overvejelser i forbindelse med overgangen fra børnehave eller børnehus til skolen.
Vi forventer, at I har forberedt jer på samtalen, således at vi får en god og vedkommende
dialog.
Samtaleskemaet udfyldes af pædagogen på baggrund af samtalen med jer.
Hvis et felt er udfyldt med teksten ”alderssvarende”, skal det begrundes med enkelte
underbyggende udsagn; med tanke på områder, der har relevans for modtageren.
Pædagogen sender samtaleskemaet til skolen, som bruger oplysningerne til at tage så godt
imod jeres barn som muligt.

Barnets navn:

Børnehavens/Børnehusets navn:

Stue:

Pædagogernes navne:
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Forældresiden
(forældrene udfylder denne side inden samtalen)

Forældrenes navne:

Søskendes navne, alder, og eventuelt børnehave/skole:

Er der forhold som vil være godt for skolen at vide?
(f.eks. mad, søvn, påklædning, toiletbesøg (selvhjulpen), huske, syn, hørelse,
allergi, familiemæssige forhold, forhold til søskende)
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Samtaleblad
(Udfyldes af pædagogen i samspil med forældrene)

Hvordan giver barnet udtryk for sine følelser?
(sur, glad, ked af det, vred, genert)

Hvordan modtager barnet nye udfordringer?
(nysgerrig, initiativrig, afventende, forsigtig, styrende, tro på dig selv…)

Hvordan fungerer barnet socialt?
(I større/mindre grupper, blandt børn, blandt voksne)
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Hvem leger barnet med – og hvad leger de? Inde og ude

Hvordan udtrykker barnet sig kreativt?
(Sang, rytme, musik, rolleleg, tegne, male, konstruktionsleg)

Hvordan fungerer barnet sprogligt? og motorisk?

Hvordan fungerer barnet motorisk?

Hvilke 3 til 5 ord beskriver bedst barnet?
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Har der været kontakt til andre faggrupper i forhold til barnet?
Talehørerlærer:
Fysioterapeuten:
Psykologen:

ja _______

nej _______

Specialpædagog:
Andre:

Er der foretaget sprogvurdering?

ja _______

nej _______

Hvilken indsats blev barnet henvist til?...............................................................................
Stafetlog:

ja _______

nej _______

Er der udfyldt stafetlog?
Hvem har stafetloggen?
Særlige bemærkninger fra pædagogen:

Barnets navn:____________________

Cpr:________________

Undertegnede forældre giver hermed samtykke til, at ovenstående oplysningerne videregives til

_________________________________________ i forbindelse med mit barns start i skolen.
Formålet med videregivelsen af oplysningerne er at give dit barn så god en overgang til skolen

som mulig.

Samtykket gælder et år.

Dato:__________

Underskrift:__________________________
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Bilag 3A. Tosprogede børn - indstik til samtaleskema mellem
forældresiden og samtalebladet vedr. barnets baggrund,
modersmål og sprogudvikling.

Oplysninger om barnets baggrund og modersmål
(Udfyldes i samarbejde med forældrene)

Har familien eller personalet brug for tolk? (Skriv hvilket sprog)
Far:

Mor:
Slettet: I hvilket land er
barnet født?
Slettet: ¶
Slettet: Hvilket/hvilke
land/lande stammer
forældrene fra?
Slettet: ¶
Far:
Mor: ¶

Hvilket/hvilke sprog er barnets modersmål?

Slettet: Hvor længe har
forældrene været i
Danmark? (Årstal)

Hvilket/hvilke sprog taler forældrene med barnet?
Far:

Slettet: ¶
Far:
Mor:¶

Mor:

Hvilke/hvilket sprog bruger barnet i kontakten med forældrene?

Hvilket/hvilke sprog taler barnet med sine søskende?

Hvornår startede barnet i dagtilbud?

Oplysninger om barnets sprogudvikling
(SIDEN UDFYLDES AF FORÆLDRENE, EVENTUELT I SAMARBEJDE MED PÆDAGOGEN)

Forstår og/eller bruger barnet aktivt sit modersmål? Giv gerne eksempler
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Forældrenes beskrivelse af, hvordan de oplever barnets sprogudvikling og brug af modersmål?

Bruger barnet sit modersmål, dansk eller begge sprog, når det skal forklare noget?

Har barnet udtaleproblemer på modersmålet?

Forstår og/eller bruger barnet aktivt ord på dansk? Giv gerne eksempler

Slettet: Fortæller og/eller
læser forældrene
historier/eventyr for
barnet? (På hvilke sprog?)
Slettet: ¶
Slettet: Synger forældrene
børnesange/rim/remser for
barnet? (På hvilke sprog?)
Slettet: ¶
Slettet: Ser barnet dansk
børnefjernsyn?

Har barnet modtaget sprogstimulering jf. Dagtilbudsloven ……………………………………………….

Slettet: § 4a?

Slettet: Har barnet haft
problemer med hørelsen?
Slettet: ¶

Bilag 4. Guide til forberedelse af samtalen inden overgangen
til skolen
Børnehave – skoleparat – skolestart
Denne guide er udarbejdet med henblik på, at medvirke til, at det enkelte barn får den bedst
mulige overgang fra børnehave til skole.
Guiden er ment som hjælp til pædagoger, når der afholdes forældresamtale inden barnet skal
starte i skole. Den beskriver de kompetencer, der også er nævnt i læreplanerne.
De enkelte kompetenceområder skal betragtes som de krav der relateres til ministeriets
lovgrundlag for læreplaner.
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Venlig hilsen
Gruppen for
”overgange i børns liv”
2011

Formateret: Skriftfarve: Blå
Slettet: 05

Den følelsesmæssige kompetence
• Hvordan giver barnet udtryk for sine følelser?
• Kan barnet sætte ord på egne følelser?
• Kan barnet sætte sig i et andet barns sted?
• Kan barnet beskæftige sig i længere tid uden voksenkontakt?
• Er barnet tryg ved at være sammen med mange børn og forskellige voksne?
• Kan barnet li´ at lege alene?
• Kan barnet sige til og fra overfor andre børn og voksne?
• Kender barnet egne grænser?
• Kan barnet klare at sige farvel og tage imod sine forældre?
• Er barnet opmærksomt på egne styrker og svagheder?
Det er betydningsfuldt for barnet, at have tillid til sig selv og kende egne følelser. Det betyder at
barnet har en god portion selvfølelse og er glad for sig selv, på den måde kan det favne sig selv og
sin omverden.
Den sociale kompetence
• Er barnet god til at lytte, vente på tur og lade andre tale færdigt?
• Kan barnet tilsidesætte egne behov?
• Kan barnet tage hensyn, vise omsorg og medfølelse for andre børn?
• Kan barnet forstå andres hensigter?
• Kan barnet forstå og respektere regler?
• Kan barnet tale med og kontakte andre børn?
• Kan barnet lege og danne nye venskaber?
• Kan barnet løse en opgave sammen med andre grupper?
• Kan barnet forstå en kollektiv besked?
• Kan barnet indleve sig i hvad andre tænker og føler?
• Er barnet god til at forhandle og løse konflikter?
• Kan barnet vise udholdenhed ved selv at prøve igen og ikke give op lige med det samme?
Det er vigtigt for barnet, at det ikke bruger en masse energi på samværskonflikter med andre børn,
således der tages energi fra opmærksomhed og koncentration. Energien skal bruges på venskaber,
samvær, leg og læring.
Den sproglige kompetence
• Kan barnet fortælle sammenhængende om en oplevelse, så andre kan forstå den?
• Har barnet mod på at sige noget i en større gruppe?
• Kan barnet give en kort meningsfuld besked?
• Har barnet begreb om tid og sted og kan det benytte enkelte overbegreber?
• Kan barnet bruge lyde, rime, vrøvle og remse samt synge almindelige børnesange?
• Kan barnet koncentrere sig om højtlæsning samt genfortælle en handling?
• Kan barnet udtrykke sig i et stort set korrekt og forståeligt sprog?
• Kan barnet overveje og konkludere?
• Kan barnet forklare en konflikt?
Det er vigtigt for barnet, at kunne udtrykke hvad det tænker og føler. Især når det skal håndtere en
konflikt og bede om hjælp fra venner og voksne?
Den kropslige kompetence
• Kan barnet koncentrere sig i et stykke tid ad gangen, selvom der foregår andre ting omkring
en?
• Kan barnet tage tøj af og på, snøre sko og selv klare toiletbesøg?
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•
•
•
•
•
•

Kan barnet løbe, klatre, balancere, hinke, hoppe, danse, gribe og kaste en bold?
Kan barnet holde på en blyant, skrive sit eget navn, klippe og klistre?
Kan barnet køre på tohjulet cykel?
Kan barnet bruge sine sanser?
Har barnet en god kropskontrol?
Kan barnet skabe med sine hænder?

At være motorisk alderssvarende har stor indflydelse på barnets evne til at kunne klare sig selv og
være selvhjulpen uden altid at have en voksen til at hjælpe sig.
Den naturalistiske kompetence
• Kan barnet tage ansvar for dyr, insekter og planter?
• Kan barnet identificere og organisere?
• Kan barnet ordne og sætte ting i system?
• Lytter barnet til naturens lyde?
• Evner barnet at se en verden af muligheder?
• Kan barnet sætte orden i kaos?
• Kan barnet lave eksperimenter?
• Dyrker barnet planter?
Det er vigtigt for barnet at have sans for naturen.
At barnet oplever et legerum, der danner grundlag for en varig interesse, respekt og ansvarlighed
overfor natur og miljø.
Den kulturelle/kreative kompetence
• Kender barnet begreber som foran, bagved, over, under, højre og venstre?
• Har barnet kendskab til tal og talbegreber?
• Har barnet lyst til at lære nyt og selv tage initiativ til mere viden?
• Har barnet en klar fornemmelse for at forskellige samværsformer for samvær kræver
forskellige former for adfærd?
• Har barnet appetit på bogstaver og ord og deres utallige anvendelsesmuligheder?
• Kan barnet tage vare på egne ting; tøj, taske, legetøj?
• Kan barnet tegne med visse detaljer og fortælle om egne tegninger?
• Kan barnet male, kreere med ler og collager, kan barnet skabe skulptur?
• Kan barnet konstruere med klodser, lego, flexi og lign.?
• Kan barnet spille teater og dramatisere?
• Kan barnet synge, finde melodien og skabe rytmen samt skelne lyde fra hinanden?
• Kan barnet spille computerspil?
Det er betydningsfuldt at barnet stifter bekendtskab med andre udtryksformer. Barnet udfoldes til
et helt, nysgerrigt og tolerant menneske. Et menneske der har forståelse for, at verden er
mangfoldig, og at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige.
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Bilag 5. Guide til program for tidlig SFO start.
Nedenstående er en huske- og anbefalingsliste.
Send velkommen til skolen invitation ud til kommende forældre i god tid.
Inviter alle kommende forældre til et SFO start møde mindst 14 dage inden børnene starter.
Til dette møde deltager ud over skole og SFO leder, alle de pædagoger og medhjælpere der skal
have med børnegruppen at gøre i den tidlige start.
På mødet præsenteres følgende:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Gruppeopdelingen hvordan er den lavet og hvad hedder grupperne.
Hvor længe er gruppeopdelingen mindst gældende.
Hvis børnesammensætningen i den enkelte gruppe er uhensigtsmæssig og der ændres på
gruppesammensætningen, er det en god ide at alle grupperne skifter navn - selv om det
måske kun er få børn der reelt skifter gruppe.
Fortæl hvornår grupperne skifter til at være klasser.
Fortæl hvordan dagene er planlagt.
Husk at der skal være en vekslen mellem skemalagte aktiviteter og mere fri leg.
Fortæl hvordan finder den daglige formidling fra pædagog til forældre finder sted.
Her er det en god ide at skrive hvad der er sket i løbet af dagen på en tavle, ligesom det
kendes fra børnehaverne, i det hele taget er formidlingen mellem pædagoger og forældre
meget vigtig og tryghedsskabende.
Ud over tavlen kan det også anbefales at bruge projekter med dias og intra i formidlingen.
Forbered forældregruppen på at den første dag hvor alle møder på samme tid, let kommer
til at virke kaotisk.
Lav et fast møde tidspunkt for eksempel kl. 9. Så børn og forældre vænner sig langsomt til
almindelig skolemødetid samtidig med at grupperne skal i gang med dagens arbejde.

Når børnene er startet anbefales det at bruge et andet indskolings materiale end det der bruges ved
børnehaveklasse start i den skemalagte del af dagen.
Men brug materialer der får perioden til at fungere på samme måde som til den egentlige
børnehaveklasse start således at børnene kan ses i en undervisnings lignende kontekst.
Sørg for at aftale to til fire planlægningsmøder inden børnene starter og et lignende antal undervejs
– det behøver bare at være møder af omkring en times varighed.
Sørg for at børnegrupperne kommer på besøg i børnehaveklasserne et antal gange i løbet af
perioden og har ”time” med børnehaveklasselederen, således at alle kender hinanden inden
skolestart i august.

Nedenstående er et typisk eksempel på 2 intro dage, med nogle kommentarer sat i kursiv.
Så snart klasserne er dannet, får alle børn tilsendt en personlig invitation til at komme på besøg på
SFO.
I kuverten er der udover selve invitationen, en lille let opgave, en klasseliste og evt. også et ”brev i
brevet” til far og mor.
Børnene inviteres til at komme på SFO i 2 hele dage, sammen med deres kommende klasse, vi har
kun en klasse på besøg af gangen så der ikke er tvivl om hvilke ny børn der hører til i klassen.
Da børnene kommer på SFO i stedet for at komme i børnehave er de velkomne fra 7 – 17, det
normale er dog, at de første kommer ca. 745 .
Børnene skal være her senest 930, hvor deres forældre også opfordres til at gå.
Vi sørger altid for at børnene har et basis lokale, der er deres alene i de to dage de er her.
I lokalet har de deres tøj og tasker, og kan de trække sig tilbage til, hvis det hele pludselig er ”for
meget” - de børn der normalt benytter lokalet er så et andet sted eller er hjemløse de 2 dage.
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Når et af vores klasselokaler i indskolingshuset benyttes som basis lokale flytter børnene der
normalt er her, over i tomme SFO lokaler eller tager på tur.
De to pædagoger der skal tilknyttes klassen efter sommerferien tager sig af børnene de to dage og
har derfor skema tider fordelt så de tilsammen dækker fra 700 – 1700.
Husets øvrige personale er på arbejde fra kl. 10 eller 11, alt efter hvad der er brug for.
1.dag:
Børnene afleveres i deres kommende hus og forældrene bydes på kaffe.
De ny børn og husets voksne får navneskilt på, således at det tydeligt kan ses hvem der hører til i
huset.
Børnene samles klokken 930 der siges velkommen, leges navnelege, vises rundt i huset og på
legepladsen.
I lokalet hvor børnene samles står der et lille flag med navn på til hvert enkelt barn, dette flag får
barnet med hjem ved afslutningen af 2.dag.
Så deles gruppen i to halvdele den ene laver en lille ting på sy værkstedet den anden et navneskilt
på træ værkstedet, her hjælper husets øvrige personale.
Dette er meget nyttigt da det giver mulighed for at vi observerer, hvordan det enkelte barn
reagerer på kollektive beskeder samt deres motorik og koncentration.
De ting de fremstiller på værkstederne bliver gemt og står parat til dem, - navneskiltet sidder på
deres garderobe plads, når de kommer tilbage den 1. august.
Der er dog mange børn der vælger at lave en af de ekstra ting vi har planlagt for dem således at de
også får noget med hjem.
Der tages og et portræt billede af alle børn samt et gruppe billede, gruppebilledet kopieres i løbet af
dagen.
Portrætbilledet sættes i en stor ramme og sættes op i huset – billedet følger i øvrigt børnegruppen i
de 4 år de går på SFO det har de megen fornøjelse af i 3. klasse.
Så spises der frokost, hvor der læses første halvdel af en bog.
Vi deler bogen over to dage for at se om der er børn der er i stand til at huske og genfortælle det
læste dagen efter.
Efter frokost får børnene lov til at lege, hvor og med hvem og hvad de vil.
De to voksne er hele tiden i nærheden af gruppen eller de utrygge børn.
Når de øvrige børn har eftermiddags samling, har de ny børn også samling.
Her tales der om oplevelser og leges igen fælles navnelege eller lignende.
Børnene hentes som normalt.
En eller begge pædagoger er til stede ved afhentningen og giver forældrene en tilbagemelding på,
hvordan dagen er forløbet for netop deres barn.
2 dag:
Børnene samles igen på samme måde som første dag, der tales igen regler og vises rundt.
Børnene skifter nu gruppe i forhold til dagen før så alle får prøvet værkstederne.
Personalet har ved denne lejlighed, mulighed for at opdage de børn der måske har brug for særlig
opmærksomhed når de starter i august.
Kl. 12 har børnene 1 time med deres kommende børnehaveklasseleder (de to pædagoger er også
med).
Også her er der god mulighed for at observere børnene og deres reaktion på de stillede
opgaver.(det er naturligvis alderssvarende opgaver)
Børnene følger SFO rutinerne som første dag og hentes senest kl. 17.
Kl. 1730 har vi inviteret hele familien på aftensmad – formålet er at forældrene får lejlighed til at
hilse på det samlede personale og ikke mindst på hinanden.
Når der er spist går de to pædagoger, SFO leder og afdelingsleder fra med forældrene og fortæller
hvad der er særligt ved at gå på SFO ligesom forældrene får lejlighed til at stille spørgsmål.
Den kommende børnehaveklasse leder er også med til spisning og til efterfølgende snak, ikke med
et egentligt punkt, men de bruger mødet til at blive set og hilse på og til at fortælle at der vil blive
sendt et brev til barnet i løbet af sommerferien.
Når vi er ved at slutte får forældrene en kuvert med en SFO velkomstpjece, den nyeste klasseliste
og en kopi af gruppebilledet der blev taget 1.dags formiddag.
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Under dette lille orienteringsmøde leger husets øvrige personale med de kommende børn og deres
søskende.
Denne metode er med rettelser blevet afprøvet gennem de sidste 18 år, og har vist sig at være en
særdeles god start for de ny børn og deres forældre, alle får hilst på hinanden og børnene får
mulighed for at få kontakt til deres ny kammerater.
Det er vigtigt at pointerer at dette arrangement er med til at gøre skolestarten lettere for alle børn
– forældre og ansatte.
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Bilag 6. Samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger fra
SFO til klub
Overlevering af oplysninger fra SFO til klub

Formateret: Skriftfarve:
Automatisk

Overgang mellem tilbud
i Lyngby-Taarbæk Kommune
Børne- og Fritidsforvaltningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby

Har der været kontakt til andre faggrupper i forhold til barnet?
Talehørerlærer:
Fysioterapeuten:
Psykologen:
Specialpædagog:
Andre:

Stafetlog:
Er der udfyldt stafetlog?
Hvem har stafetloggen?
Særlige bemærkninger fra pædagogen:

Barnets navn:____________________

Cpr:________________

Undertegnede forældre giver hermed samtykke til, at Personalet på SFO kan tale med modtagende
klub om barnets behov i forbindelse med mit barns start i klub.
Formålet med videregivelsen af oplysningerne er at give dit barn så god en overgang til

fritidsklubben som muligt.
Samtykket gælder et år.
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Slettet: Undertegnede
forældre giver hermed
samtykke til, at
ovenstående oplysningerne
videregives til
______________________
___________________ i
forbindelse med mit barns
start i klub. ¶
¶

Dato:__________

Underskrift:__________________________

Bilag 7. Guide til forældresamarbejde med tosprogede
forældre
Denne guide er udarbejdet som inspiration vedrørende forhold det kan være relevant at tale
om, i forbindelse med etablering af forældresamarbejde med familier med anden etnisk
baggrund end dansk.

Slettet: en

Som i alle andre sammenhæng, er det vigtigt at få etableret en god og tillidsfuld dialog med
familien. Det er vigtigt at lytte til familiens ønsker og behov, og være i mødekommende.

Slettet: e

Slettet: sliste til ting
Slettet: et skulle

Slettet: et

Det kan anbefales af institutionen bruger tid på at afklare, hvilke holdninger og værdier
institutionerne ønsker at signalere, så den enkelte pædagog er klædt på til at gå i dialog om
forskellige spørgsmål. Inspiration til en værdidiskussion kan fx hentes i materialer ”Tosprogede
børn i skoler og daginstitutioner” fra dansk flygtningehjælpe (Kan downloades gratis på Dansk
flygtningehjælps hjemmesiden).
I forhold til start i skole kan ”Tosprogede børns overgang fra dagtilbud til skole – fokus på den
sproglige udvikling” anbefales, materialet er udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning
2006 med korte teoriafsnit og inspiration til praksis klik på dette link.
Der kan også henvises til ”Inspiration til bedre integration i folkeskolen” udgivet af Ministeriet
for Børn og Undervisning 2003 klik på dette link.

Slettet: en flerkulturel og
flersproglig baggrund.
Slettet: , der hvor det er
muligt.

Slettet: , og hvem i ikke vil
bruge.
Slettet: Det kan virke
grænseoverskridende at
spørge til børnenes og
familiens baggrund. Men
Slettet:
Slettet: for at kunne møde
familien og barnet der hvor
de er.

I forhold til overgang fra børnehave til SFO findes pjecen ”Hvad laver jeres barn i fritiden” til
forældre på fire sprog klik på dette link.

Slettet: Hvis familien ikke
ønsker at tale om deres
historie, skal de nok sige
fra. Er der behov og
mulighed for det, er det
altid godt at tale om
familiens historie i deres
eget hjem. Hjemmebesøg
er en rigtig god måde at
starte et
forældresamarbejde med
flerkulturelle familier på, da
de vil tage det som en
anerkendelse, at I vil
aflægge dem et besøg. ¶

Inspirationsliste
Tolk
Bestil altid tolk til samtalerne, hvis familien eller I har behov for det. Det er en god ide, at
noterer navnet ned på de tolke, I har gode erfaringer med. På dette link kan I se, hvilke
tolkefirmaer der skal vælges imellem.
Spørg til børnenes baggrund
Hvis det er relevant, at kende noget til barnets historie, kan der spørges ind til dette .
Introduktion til institutionen
Der kan være mange forhold, man regner som selvfølgeligheder, som kan være relevant at
introducere for tosprogede familier. Eksempelvis:

Slettet: ting
Slettet: skal de se efter
Slettet: H

Hvor kan forældrene hente informationer?
I dagtilbuddet kan det fx være, hvilken tavle forældrene orienterer sig på og /eller
dagilbuddets hjemmeside.
I skole og SFO orienteres der om skolens hjemmeside og om forældreintra
I nogle tilfælde kan det være en fordel at vælge mundtlig informationer frem for skriftlig.

Slettet: m.m.
Slettet: ?
Slettet: At de skal spørge,
hvis de ikke forstå hvad en
ny seddel handler om.¶
Slettet: Generelt er det
bedre med

Forældresamarbejde
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Retningslinjer for og forventninger til samarbejdet.
Orientering om forældresamtaler og forældremøder
Orientering om forældrebestyrelsen
Orientering om skolebestyrelsen

Slettet: Frokost
Slettet: hvad børnene må
spise?
Slettet: til måltiderne
Slettet: det om
eftermiddagen til ”frugt”?¶
¶

Mad og frugt i dagtilbud og i SFO/klub
Spørg til, om der er noget børnene evt. ikke må spise eller ikke kan tåle
Hvad serveres der i SFO/klub ?
Hvordan fungerer spisningen (frokosten) midt på dagen og til ”frugt” i dagtilbuddet?

Slettet: ,
Slettet: og lukkedage
Slettet: vil I

Sygdom og ferie med videre
Hvordan skal forældrene give besked ved sygdom og ferie?
Hvilke lukkedage er der i dagtilbuddet?

Slettet: erne hav
Slettet: institutionen

Traditioner i dagtilbud og skole
Hvilke arrangementer og fester har I?
Hvordan fungerer en børnefest?
Hvordan fejres fødselsdage? Og hvis barnet må medbringe noget i den anledning er der regler
for dette?

Slettet: Hvornår og hvor
meget holder de andre børn
ferie?¶
Slettet: i
Slettet: Udvælg
Slettet: fx 6 ting
Slettet: f

Hverdagen i dagtilbud
I dagtilbud kan der fortælles om typiske aktiviteter fra hverdagen. Det giver et billede af, hvad
I laver (Gerne med fotografier)

Slettet: ,

Skolens hverdag
Der kan henvises til Ministeriet for Børn- og Undervisnings materiale: ”Velkommen til den
danske folkeskole” som findes på fire sprog og som ligger på Lyngby – Taarbæks Kommunes
hjemmeside klik på dette link
Henvis til skolens hjemmeside og forældreintra
Opfordre forældrene til at søge oplysninger hos den pågældende klasse- eller faglærer

Slettet: Tag en børnebog
med og fortæl om
værdierne i at høre en
historie¶

Slettet: d
Slettet: r

Slettet:
Slettet: et
Slettet: T

Modersmål
Orienter familierne om, at det er vigtigt at forældrene stimulerer deres barns modersmål og
rådgiv om, hvordan dette kan gøres.
For undervisningspligtige børn oplyses om mulighederne for at deltage i
modersmålsudervisning. Der henvises til tekst herom på kommunens hjemmeside klik på dette
link..
Lister over tosprogede børn i dagtilbud
Orienter forældrene om, at I en gang om året skal videregive informationer om barnets sprog
mv. i forbindelse med kommunens indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning
Listerne ahr også til formål at sætte fokus på de børn, som har behov for sprogstimulering.
Sprogvurderinger
Alle børn skal sprogvurderes omkring 3 års alderen, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige
elelr andre forhold, der giver formodning om, at barnets kan have behov for sprogstimulering.
Forældrene er forpligtede til at lade deres barn deltage i sprogstimulering, hvis
sprogvurderingen viser, at der er behov herfor.

Slettet: slisterne
Slettet: .m.
Slettet: ministeriernes
Slettet: er
Slettet: , samt for at sikre
at de børn der har behov,
får tilbudt sprogstimulering¶
¶
Slettet: Ved samtalerne i
børnehaven¶
§ 4a (Kommunens
sprogskole)¶
Fortæl om, at der i
Danmark er en lov der
kræver at alle tosprogede
børn fra 3 år og til
skolestart skal
sprogstimuleres, hvis der
... [1]
Slettet: At a

Sprogstimulering
Sprogstimuleringen organiseres på baggrund af barnets behov og kan finde sted i dagtilbuddet eller
på særligt tilrettelagte kursusforløb.

Slettet: bliver
Slettet: t
Slettet: v
Slettet: ed
Slettet: . Hvis tosprogede
... [2]

44

Bilag 8. Procedure ved indskrivning til basisundervisning i dansk som andetsprog på
velkomsthold på Lindegårdsskolen.
August-november
Dagtilbud har fokus på, hvilke børn, som ved skolestart eventuelt skal henvises til
basisundervisning i dansk som andetsprog. Der tages kontakt til tosprogskonsulenten, som også
kan deltage i samtale med forældrene, hvis der er behov herfor..

Slettet: december

Slettet: Sprogvurderinger af
kommende skolestartere
laves i perioden augustdecember.

November
I forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse besluttes endeligt, hvor barnet skal opfylde sin
undervisningspligt.

Slettet: Decemb
Slettet: På baggrund af
sprogvurderingerne og
daginstitutionernes
udtalelser afgøres det, om
et barn skal starte i Mklassen. ¶
¶
Skolekonsulenten
informerer skolerne om,
hvilke børn der har behov
for at starte i M-klassen.¶
¶

Februar
Ved overleveringen af samtaleskemaet til Lindegårdsskolen, vedlægges sprogvurderingen..
Lindegårdsskolen udsender meddelelser om optagelse og klasseplacering samt invitation til
introdage. på lige fod med andre børn. Skolen inviterer forældrene og barnet til et møde om
basisundervisningen.
Maj/Juni
Samme proces som er gældende for alle børn følges.

Slettet: Januar¶
Ved den afsluttende
forældresamtale i
daginstitutionen deltager
skolekonsulenten for
tosprogede elever, med
henblik på at informere
forældrene om M-klassen,
samt orientere om den
videre procedure. ¶
Slettet: April
Slettet: aerne
Slettet: rne
Slettet: S
Slettet: til alle elever, også
til de børn der skal starte i
M-klassen.
Slettet: I samme brev
medsendes en invitation til
introdag på
Fuglsangsskolen i Mklassen, Brevet udarbejdet
af skolekonsulenten for
tosprogede børn.¶
¶
Slettet: Efter introdagen på
FU inviteres forældrene til
en startsamtale på FU.¶
Institutionerne inviteres på
besøg M-klassen.
Slettet: Det videre forløb¶
Når børnene ikke længere
har behov for basisdansk,
udsluses de til deres
distriktsskole og klasse.¶
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Side 44: [1] Slettet

been

19-01-2012 15:06:00

Ved samtalerne i børnehaven
§ 4a (Kommunens sprogskole)
Fortæl om, at der i Danmark er en lov der kræver at alle tosprogede børn fra 3 år og til
skolestart skal sprogstimuleres, hvis der vurderes et behov.
Side 44: [2] Slettet

been

19-01-2012 13:21:00

. Hvis tosprogede børn har behov for sprogstimulering, vurderes de igen ved 4 år og
skolestart.

