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Rutiner för samverkan vid övergång från förskola till 
förskoleklass/skola och fritidshem  

”Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive 
verksamhet. 

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att 
finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska 
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd”. (Lpfö, s.13) 

Arbetslaget ska 
Utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka 
med dem, och  
Tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av 
stöd och stimulans.(Lpfö, s.14)” 

  

Mål för samverkan: 

 Att stärka banden och utveckla relationerna mellan barn från olika förskolor och barn 
i pedagogisk omsorg. 

 Att samverkan utvecklas så att övergången från förskola till förskoleklass/fritids blir 
så mjuk som möjligt. 

 Att visa respekt och hänsyn till varje barns mognad och förmåga. 
 Att samverkan mellan vårdnadshavare, förskola och förskoleklass/fritids främjar 

barnens utveckling till aktiva, trygga och ansvarskännande medmänniskor. 
 Att barnen får tid att lära känna igen skolan och fritidshemmets lokaler och rutiner 

samt personal som jobbar där. 

 

 
Överlämnanden förskola – förskoleklass (mars-maj) 
 

 Ett dokument som omfattar samtliga barn överlämnas från förskola till mottagande 
mentor vid inskrivningssamtalet där överlämnande förskollärare, mottagande 
mentor, barn och vårdnadshavare deltar. I dokumentet har vårdnadshavaren fått 
tillfälle att lämna ytterligare information kring sitt barn. 

 Vårdnadshavare till barn som gått i kommunal förskola eller i pedagogisk omsorg 
erbjuds ta med en överlämnande förskollärare till inskrivningssamtalet. 

 Träffar där ett särskilt överlämnande behöver göras deltar förskolechef, avlämnande 
förskollärare, vårdnadshavare, rektor, specialpedagog och mottagande mentor från 
skolan. 
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Inskolning förskola - förskoleklass (mars-maj) 
 

 Inför inskolningen skickas en inbjudan ut till alla vårdnadshavare som anmält sina 
barn med förslag på tid för överlämningssamtal samt ett schema över 
inskolningsperioden. 

 Inskolningen sker under sju tillfällen. Där överlämnande förskollärare eller 
vårdnadshavare deltar.  Första tillfället är en introduktion där mentor träffar den 
blivande förskoleklassen själv. Vid tillfälle 2-7 deltar den nuvarande förskoleklassen 
och agerar faddrar. Sista tillfället är en hel dag så att barnen får delta i 
förskoleklassens alla moment.  

 Ett temaarbete pågår under hela inskolningsperioden.  

Inskolning fritidshem 
 

 Barn som går på Hammenhögs Friskolas förskola Komposten besöker fritidshemmet 
kontinuerligt. Ett nära samarbete mellan förskolan och fritidshemmet sker under 
barnets alla år på förskolan. 

 För barn som gått i annan barnomsorg sker inskolningen när barnet skrivs in på 
fritids. Under inskolningen till förskoleklassen får barnet träffa fritidshemmets 
personal. 

 Inskrivning till fritidshemmet sker efter vårdnadshavares behov under juni-aug.  
 
 
 


