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Övergång från förskola till skola 
 
 

Enligt förskolans läroplan 2.5 ska förskolan 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. Förskolan har den särskilda uppgiften att finna 
former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergång till nya verksamheter ska 
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. 
 
Vårdnadshavare har sökt skolplacering i januari aktuellt år och får i slutet av februari reda på 
vilken skola barnet blivit placerat i via kommunens kundvalssystem. I april aktuellt år får 
vårdnadshavarna av aktuell skola reda på vilken klass barnet blivit placerat i och vilken 
förskoleklasspersonal som är ansvarsperson för respektive klass. I samband med detta får vi 
på förskolan samma information.  
 
Skolorna har olika arbetssätt för hur de träffar barnen första gången. De skolor som väljer att 
träffa barnen i förskolemiljö kontaktar oss och vi bjuder in förskoleklasspersonal från alla 
aktuella klasser till ett besök i början av maj. Andra skolor bjuder in barn och vårdnadshavare 
till ett besök i skolan. I samband med denna första kontakt har pedagogerna på förskolan ett 
kort överlämningssamtal med förskoleklasspersonal för att dela information om respektive 
verksamhet som gynnar barnets person och utveckling. En del skolor bjuder därefter in 
blivande förskoleklassbarn till besök i skolmiljö under maj månad. Ett besök kan vara 
tillsammans med vårdnadshavare och ett besök kan vara med pedagogerna från förskolan. 
Under dessa besök får barnen tillfälle att träffa sina kommande klasskamrater och ansvarig 
förskoleklasspersonal. Skolan ansvarar för planeringen av dessa besök. 
 
På förskolan under denna period har vi avslutningssamtal tillsammans med barn och 
vårdnadshavare. 
 
I början av juni månad börjar barnen tillsammans med ansvariga pedagoger på förskolan 
planera den avslutningsfest som vi har på våra förskolor. Denna fest är för de barn som ska 
sluta hos oss för att börja i förskoleklass. Under denna fest leker vi de lekar, äter den middag 
och dansar till de sånger som barnen tillsammans under demokratiska former har beslutat om. 
Festen avslutas tillsammans med vårdnadshavarna där de tackas av och önskas lycka till i 
skolan.  
 


