
Vejledning omkring overgang fra 
dagtilbud til skole  
Kriseledelsen anerkender at overgangen fra dagtilbud til skole er en særlig begivenhed for alle børn og 
forældre, og at det har stor betydning, at der bliver sagt ordentligt farvel til børnehaven, og at der bliver 
skabt en tryg og forudsigelig ramme for skolestarten.  

Samarbejdet omkring overgangen mellem dagtilbud og skole har været i gang over lang tid, men 
ligesom hverdagen for tiden adskiller sig fra den normale praksis, vil overgangsaktiviteterne heller ikke 
kunne gennemføres, som de plejer. Denne vejledning indeholder punkter af sundhedsfaglig og 
pædagogisk karakter, som dagtilbuds- og skoleledelsen skal forholde sig til i forbindelse med aktuelle 
overgangs aktiviteter forud for skolestart august 2020. Under fase 3 og 4 af genåbningen fra den 8. juni 
forventes det, at der kan komme nye retningslinjer, som kan medføre yderligere lempelser i forhold til 
denne vejledning. 

Formålet med vejledningen er dels at skabe en tryg og sundhedsmæssig forsvarlig overgang for alle 
børn og forældre med en anerkendelse af de bekymringer, der kan være og dels en sikring af 
forventningsafstemning samt en vis grad af ensartethed i, hvad børn og forældre møder ved overgang 
til skolestart på tværs af kommunen. 

Der lægges op til, at dagtilbud og skole sammen planlægger overgangsaktiviteter, indenfor de 
gældende sundhedsmæssige retningslinjer. 

Overgangsaktiviteter mellem dagtilbud og skole 
 • Møder mellem professionelle foregår som udgangspunkt virtuelt. 

Hvis det vurderes, at der er behov for at holde mødet fysisk, sikres god afstand, rengøring og god 
hygiejne. Overleveringsmaterialer (dialoghjul, sprogvurderinger, lokale materialer mm.) anvendes som 
vanligt.  

 
 • Møder med forældre kan med fordel foregå virtuelt. 

Hvis det vurderes, at der er behov for at mødet holdes fysisk, sikres god afstand, rengøring og god 
hygiejne.  

  

Aktiviteter med deltagelse af børn og forældre 
Hvis ledelsen beslutter, at der kan arrangeres overgangsaktiviteter med børn og forældre med fysisk 
fremmøde, er det en ledelsesmæssig opgave at sikre en organisering, som gør det muligt at overholde 
de til enhver tid gældende retningslinjer for hygiejne, rengøring og afstand. 



Afslutning i børnehaven for de kommende skolebørn og deres forældre 

o Afslutningen foregår som udgangspunkt udenfor, og mens der ikke er andre børn og voksne i 
dagtilbuddet. 

o Gældende regler for hygiejne skal overholdes og med 2 meters afstand mellem familierne ved dialog 
jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud og skoler. 

 
Besøg af forældre og børn på skolen 

o Besøg foregår som udgangspunkt udenfor, og mens der ikke er andre børn og voksne på skolen. 
o Besøg af forældre og børn indenfor på skolen foregår som kortvarige rundvisninger i små grupper, 
hvor der f.eks. er mulighed for at se lokalerne, som 0.klasserne og SFO skal være i efter sommerferien. 
o Gældende regler for hygiejne overholdes og med 2 meters afstand mellem familierne ved dialog jf. 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud og skoler. 
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