Principper for samarbejdet mellem Skolen og Hvepsereden
- Det tilstræbes, at vejledningen af forældre til muligt kommende 0. klasse-børn, som
er indskrevet i Hvepsereden, sker i et koordineret samarbejde mellem Hvepsereden og Skolen
- Det tilstræbes, at forældre til muligt kommende 0. klasse-børn, som ikke er indskrevet
i Hvepsereden, vejledes og introduceres af Hvepsereden

Målsætning:
Målet for vejledningen af forældre til muligt kommende 0. klasse-børn er:
- at der ud fra en helhedsbetragtning i dialog med forældre, Hvepsereden og Skolen ydes den mest
optimale vejledning om skolestarten
- at der tages udgangspunkt i, at der er en række kompetenceområder som barnet inden skolestarten
skal have tilegnet sig så godt som muligt for at opnå de størst mulige trivsels-, udviklings- og
indlæringsmuligheder. Se førskole folderen.

Handleplan:
Skolen og Hvepsereden
- tilbyder muligt kommende 0. klasse-børns forældre en samtale medio nov. inden indskrivningen
først i december og efter behov i februar.
Skolen holder ”klassemøde” for kommende 0. klasse-børn og forældre medio maj

Rullende skolestart i Sinding-Ørre Midtpunkt.
Senere skolestart:
Den rullende skolestart skal bruges på den måde, at hvis et barn ikke er klar til skolestart til august,
kan det vente til februar eller til august året efter. Hvis det vurderes, at barnet ikke er klar til
skolestart, skal der søges om skoleudsættelse inden den 1. marts det år, hvor barnet skulle have
været startet i skole.
Tidligere skolestart:
Forældrene kan altid, i samråd med Hvepsereden, vælge at indskrive deres barn til august året før
det bliver 6 år, hvis barnet fylder 5 år inden 1. oktober.
Hvis et barn i helt særlig grad er skoleparat og både forældre og Hvepsereden anbefaler at det
starter i skole til februar, kan dette godt lade sig gøre.

Princip for samarbejdet mellem Skolen og Hvepsereden
- Det tilstræbes, at der via et tæt samarbejde mellem personalet i Skolen og Hvepsereden
skabes mest mulig helhed i børnenes hverdag og i de daglige overgange fra Skolen til Hvepsereden
og omvendt.

Målsætning:
Hvepseredens og Skolens mål for børnene i Sinding-Ørre Midtpunkt er, at:
- der i hverdagen arbejdes frem mod, at overgangen fra Hvepsereden til Skolen og omvendt opleves
som en glidende og sammenhængende proces af barnet
- arbejdet med overgangen fra Hvepsereden til Skolen og omvendt tager udgangspunkt i barnets
personlige forudsætninger og iboende kompetencer

Handleplan:
Hvepsereden og Skolen:
- afholder samarbejdsmøder mellem pædagoger og lærere/team om fælles børn to gange om året.
Ansvaret for indkaldelse har Hvepsereden i 1. halvår og skolen i 2. halvår.
- afholder fællesmøder både internt og med eksterne personer (PPR, sagsbehandlere m.fl.) om børn
med særlige behov. Ansvaret for indkaldelse til møderne har medarbejdere og ledelsen.
- organiserer og strukturerer et samarbejde mellem 0. klasse og de muligt kommende 0. klasse-børn
(1 lektion pr. uge). Indholdet er f.eks. Trin for Trin, sproglig stimulering og sociale lege. 0.
klasseleder og pædagoger fra Hvepsereden planlægger og deltager.
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