
SMART-
skolestart  

 

Område 

Tjæreborg - Esbjerg Ø 
Afdeling Børnehuset Kvaglund 

Afdeling Valmuen 

Afdeling Kahytten 

Afdeling Børnehusene Tjæreborg 

 
 

 

Afdeling Kvaglund 
Afdeling Tjæreborg 
Afdeling Skads 
 

Signaturs Førskoler modtager 
børn fra mange forskellige 
dagtilbud: kommunale og  
selvejende daginstitutioner  
samt privatinstitutioner. 

Kære forældre 
Den samlede ledergruppe på Signatur og område  
Tjæreborg-Esbjerg Ø har i fællesskab udarbejdet års-
planer for et forpligtende samarbejde med sammen-
hæng i de tilbud, der iværksættes for at understøtte dit 
barns trivsel, udvikling og læring. 
SMART-skolestart er blevet besluttet af Børn & Familie- 
udvalget i marts 2016. 
Vi satser på de bedste overgange for børnene - fra 
dagtilbud til førskole og fra førskole til 0. klasse. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte 
personalet eller os. 
          Områdeleder for Tjæreborg og Esbjerg Ø 
                Marianne Guldager Jensen 

 

                 Skoleleder for Signaturskolen 
                      Jette Sylvestersen 

Hvor skal du gå 

i førskole og 0. klasse? 

Selvfølgelig  

på Signaturskolen 

Område Tjæreborg-Esbjerg Ø 
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Dagtilbuds 



Målsætning 
Målsætningen med SMART-skolestart i Signatur distriktet er at skabe 
et fælles dynamisk koncept med høj kvalitet, så der opleves en fælles, 
professionel, gennemtænkt plan med forløbet fra start i storgruppen  
i børnehaven til start i 0. klasse. 

Børnene skal opleve en sammenhæng mellem de tre perioder: 
storgruppe, førskole og 0. klasse - og de skal opleve skiftet til skole  
allerede i førskolen.  
I vores koncept arbejder vi med det udvidede læringsbegreb. 

Vi vil sikre et udvidet samarbejde mellem børnehave og skole gennem 
kendskab til hinandens arbejde og samarbejde om konkrete tiltag. 
  
Ligeledes skal det dynamiske koncept være medvirkende til at synliggøre 
vores arbejde. 

Handlinger 

Vi har den samme struktur på dagen i storgruppen og førskolen. Dvs. der 
foregår læringsaktiviteter mellem 9 og 12.  
Antallet af dage med mere strukturerede læringsaktiviteter øges gennem 
forløbet.  

Vi samarbejder om læringsforløb, der tager udgangspunkt i dagtilbuds 
læreplaner, som udvides at omfatte førskolen. 0.klasse følger UVM´s 
mål. 

Vi laver en udveksling af personale, så en SFO pædagog deltager  
i lærings aktiviteterne i børnehaverne i perioden januar-marts og  en 
børnehavepædagog deltager i læringsaktiviteterne i førskolen i perioden 
april-juni.  
Det aftales lokalt hvordan udvekslingen foregår, men udgangspunktet er, 
at tidsforbruget for hhv. børnehave og SFO er identisk.  

Oktober November December Januar Februar Marts  April Maj Juni juli August September 

Forældremøde for  
kommende skolebørn  
i Børnehaven. 
Skolen deltager. 

SMART-skolestarts  
konceptet præsenteres. 

5 års samtaler i 
børnehaven. 
TOPI er skriftligt grundlag. 

5 års samtaler i 
børnehaven. 
TOPI er skriftligt grundlag. 

Indskrivning til skole 
i skoleregi. 

Forældremøde på skolen. 
Børnehaven deltager. 

Åbent Hus i SFO 
for børn og forældre 

SFO-pædagoger og  
0. klasseledere på besøg i 
børnehaven. 

Overleveringsmøder på 
børn efter behov.  
Handleplaner fra TOPI. 

Opstart førskolen 

Førskoleelever på besøg  
i børnehaven. 

Inddeling i klasser -  
deltagere:  
SFO-pædagoger og 
0. klasseledere 

Start i 0. klasse 

En årlig evaluering 
af SMART-skolestart 

FÆLLES LÆREPLAN med 6 FÆLLES TEMAER 

Personaleudveksling - daginstitution / førskole og 0.klasse / førskole 


