
Stokka-barnehagene, 2023 
 

Til deg som har en skolestarter i hus 
 
 
Overgangen mellom barnehage og skole 

I rammeplan for barnehagen står følgende om overgangen mellom barnehage og 
skole: 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få 
en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. 
Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for 
samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og 
oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger 
om enkeltbarn med skolen. 

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at 
det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til 
rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som 
kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen 
skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen 
med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i 
skolen og skolefritidsordningen. 

Informasjon om «overgangssekken»:  

Alle barnehager og skoler i Stavanger har fått en 
oransje sekk med ei bok, et eventyr, et sanghefte 
og et hoppetau oppi. Barna skal bli kjent med 
innholdet mens de går i barnehagen – og så møte 
det igjen når de starter på skolen. Overgangen fra 
barnehage til skole kan føles utfordrende for noen. 
Overgangssekken skal bidra til en god overgang 
fra barnehage til skole. Sekkens innhold er 
overgangsobjekter som skal sikre at alle barn skal møte noe gjenkjennelig når de 
starter i 1.klasse og på SFO. 

Overføringsskjema barnehage - skole 

Barnehagen skal fylle ut og sende «Overføringsskjema barnehage – skole» innen 
15.april. Skjemaet fylles ut i samarbeid med barn og foresatte. Skolen bruker 
informasjonen til å tilrettelegge på best mulig måte.   
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Barnehageplassen gjelder ut barnehageåret 

Alle som takker ja til barnehageplass, har plass t.o.m. 14.august det året de starter 
på skolen. Den årlige foreldrebetalingen fordeles over 11 måneder. Fratrekk for 
pålagt ferie tas ut samlet, august er derfor betalingsfri. Det gis ikke fratrekk for ferie 
utover dette. Dersom et barn slutter etter 31.mai, må det betales for juni og juli. 
Foresatte til skolestartere trenger altså ikke å si opp plassen. Jf. vedtekter. Vedtekter 
for kommunale barnehager i Stavanger kommune, gjeldende fra 01.01.2023.pdf  

Mange velger å la barna starte på SFO rundt 1. august. Da får de mulighet til å bli 
kjent med det fysiske og sosiale miljøet før skolestart.  

 

Andre aktuelle lenker 

• Overganger barnehage, skole og SFO | Stavanger kommune 
• SFO oppstart 
• Tips til foreldre med skolestartere 

• Ny elev i barneskolen 
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