
Samarbejdsaftale 
Bagsværd Skole og Områdeinstitution Bagsværd 2021-2022 

 

Formål med aftalen:  

• At sikre en god overgang fra børnehus til skole 
• At der tages hånd om barnet med indsigt i dets historie 
• At både forældre og børn er tillidsfulde og trygge i overgangen 

 

Aftaleparter: 

• Bagsværd Skole og Områdeinstitution Bagsværd. 
 

Mødevirksomhed: 

• Områdeleder og faglig leder (skole) mødes 1-2 gange om året.  
• Områdeleder, Faglig leder (skole) og PPR-teamleder mødes 1-2 gange om året. 
• Møder i den store gruppe, hvor alle relevante 

(pædagoger/børnehusledere/børnehaveklasseledere, leder for indskolingen) deltager 1-2 
gange om året.  

• Møde i den lille gruppe (kontinuitetspædagoger, områdeleder og 2 
børnehusledere/souschef efter behov. 

 

Årshjul for 2021 og 2022 

Oktober 2021: Faglig leder og Områdeleder udsender opdateret samarbejdsaftale til alle parter, 
hvor besøg og lignende er aftalt og inkluderet.   

Forældremøde vedr. skoleparathed,  TEAMS d. 21. september 2021 kl. 19.30 – 21.30 (oplæg v. 
skole) 

Onsdag d. 4. januar 2022 kl.12.00-13.00: OLT, PPR og faglig leder holder møde om hvilke børn der 
har brug for et IO forløb. 

18. januar 2022 kl.14.00 – 16.00: Evalueringsmøde og sparringsmøde i forhold til IO børn: 
Evaluering af de afsluttede IO-forløb i det forgangne år samt anonym sparring mellem børnehuse og 
skole vedrørende mulige IO-forløb for kommende skoleår.  
Deltagelse fra skole v. faglig leder. 

22. februar 2022 kl.12.00-13.30: Kontinuitets-fagnetværket og 1-2 børnehaveklasseleder, 1-2 
pædagoger fra skolen, faglige leder og Områdeleder  

• Erfaringsudveksling og beslutte tre besøgsdage/miniskole til marts/april 2020 
 



Marts/april 2022: Besøg planlægges endeligt og udføres. 

• Skolegrupperne besøger skolen børnehusene fordeles over de tre dage. Datoer besluttes på 
møde i februar 2020. 

 

17.maj 2022: Skattekistedag. Hvert børnehus sørger for egne børn med kendte voksne, som 
besøger de konkrete skoler. 

19.maj 2022: Velkomstarrangement på skolen, seneftermiddag/aften 

1.juni 2022: opstart i SFO 

August 2022: Skolestart 

September/oktober 2021: Kontinuitetspædagoger uden børn besøger Bagsværd skole (praktik)  

 

Evaluering af kontinuitetssamarbejdet dagtilbud og skole  

d. 15. september 2021 kl. 14.30 – 16.00  

Fra dagtilbud deltager bh. Ledere og kontinuitetspædagog 

Mødet afholdes på Bagsværd Skole.  

• Hvordan er det gået de børnegrupper vi har sendt afsted til skole?  
• Er der noget vi i fællesskab skal være opmærksomme på?  
• Indholdet på skattekistedag  

 

Formål med møderne: 

• Gøre status på de enkelte elementer 
• Drøfte nye pædagogiske tiltag 
• Justere samarbejdsaftalen 
• Få kendskab til hinanden og derved styrke samarbejdet 
• Videreudvikle på kontinuitet 

 

Forældresamarbejde: 

• På skolen holdes et informationsmøde for interesserede mulige forældre i november 2021 
ifm. skolestart og skolevalg. 

• På skolen afholdes et informationsmøde i januar 2022 for potentielle kommende forældre. 
Til dette møde kan repræsentanter fra børnehusene deltage 

• Børnehusene udfylder overleveringsskemaer (2. udviklingssamtale) i samarbejde med 
forældrene inden 1. april 2022. Skemaerne afleveres til skolen.  



• Skolen er en selvstændig myndighed og vi skal derfor have samtykke til at videre give 
oplysninger omkring det enkelte barn fra forældrene. 

• I tilfælde af børn med særlige behov og / eller skoleudsættelse afholdes der møde med 
forældre, børnehus og en fra skolens ledelse, samt andre relevante samarbejdspartner. 
Dette møde tilstræbes afholdt senest i september måned. Barnet tages ikke ud af 
skolegruppen / kontinuitetsgruppen før det endeligt er besluttet at barnet skal 
skoleudsættes.  

• IO/Intensiverede overdragelsesforløb tilbydes de børn og familier, som vi tværfagligt 
vurderer, vil have gavn af en pædagogisk skærpet overgang fra dagtilbud til skole. 

 

Datoer for kommende møder på Bagsværd Skole for forældrene: 

• Onsdag 10. november 2021: Informationsmøde 
• Torsdag 19. maj 2022: Velkomstmøde for indskrevne børn og forældre 
• Midt juni 2022 (dato endnu ikke fastlagt): Opfølgningsmøde for nye forældre 
• August 2022(dato endnu ikke fastlagt): Første forældremøde skole og SFO 

 

IO-forløb: 

April/maj 2022: Børnehusene inviterer faglig leder fra Bagsværd Skole til 1.IO-møde m forældre og 
øvrige relevante parter.  

September/oktober 2021 - 2022: Opfølgende og afsluttende IO-samtaler afholdes på skolen, hvor 
børnehus, øvrige relevante parter, skolen selv og forældre er inviteret.  

Dato for opfølgende/afsluttende IO-samtaler aftales på første IO-møde i april/maj 

 

Pædagogisk kontinuitet: 

Såvel børnehusene, som skole / SFO er forpligtiget til at følge principperne om pædagogisk 
kontinuitet, vedtaget af byrådet i Gladsaxe Kommune i 2006. 

 

Tovholdere: 

Områdeleder og faglig leder. Tovholderne er henholdsvis mødeleder og referent for møderne, og 
planlægger sammen et årshjul for mødevirksomhed og andre aktiviteter. 

 

 


