
 

 

Plan för samarbetet vid övergången från barnomsorg till  
Lemlands grundskola 

 
I Landskapslagen (2020:32) för barnomsorg och skola står följande: “Grundskolan 
och förundervisningen ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra för att 
stödja elevens utveckling och lärande. Inför övergångar ska de berörda skolformerna 
utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i verksamheterna för att 
skapa sammanhang och kontinuitet i elevens utveckling och lärande.”  
 
 

Tidsplan 
 
augusti Inför ny budget informerar specialläraren i barnomsorgen skolan om det 

finns förundervisningsbarn som är i behov av utökat stöd inför skolstart. 
Ansvarig: skolförståndaren 

 
Vecka 8 Senast vecka 8 har specialläraren i barnomsorgen gjort klart alla 

skolberedskapsobservationer. 
 
vecka 10 En första kontakt tas genom att lärare från skolan besöker 

förundervisningen på respektive dagis.  
Ansvarig: skolföreståndaren i samarbete med klasslärare 

 
vecka 11 Annons i de lokala tidningarna om inskrivning. Information även i 

Lemlandsnytt. Skolföreståndaren skickar ut inskrivningsmaterial till 
blivande skolbarn. Inskrivningen sker inom mars. 

 Ansvarig: skolföreståndaren samt utbildningschefen 

 
april Daghemmen och skolan har ett informationsmöte inför övergången 

barnomsorg/skola, så att alla elever får en så bra skolstart som möjligt. I 
mötet deltar skolföreståndaren, specialläraren i skolan, klasslärarna om 
det är klart vilka de blir, lärare i förundervisningen samt specialläraren i 
barnomsorgen. Överföringsblanketterna med relevant information om 
varje barn ges till skolan. Vårdnadshavarna har delgivits information 
innan överlämning.  

 Ansvarig: skolföreståndaren 

 
april Daghemmen gör ett förslag på klassindelningar och ger till skolan inför 

skolbesöken. 
 Ansvariga: specialläraren i barnomsorg i samarbete med lärarna i 

förundervisning 
 
april-maj Förundervisningsbarnen kommer på 3-4 skolbesök. De är i skolan 

kl.9.30-11. 
 Ansvariga: klasslärarna i åk 1-2 

 
maj/juni Förundervisningsbarnen är en heldag i skolan (kl.9.30-12.45) med sin 

blivande klass och klasslärare 
 Ansvariga: klasslärarna i åk 1-2 

   



 

 

maj Vårdnadshavarna till blivande åk 1 blir inbjudna till ett informationsmöte i 
skolan. De får träffa skolföreståndaren, de blivande klasslärarna, 
fritidspedagogen samt specialläraren. 

 Ansvarig: skolföreståndaren 

 
oktober Återgivning till daghemmen för att dela erfarenheter och utnyttja den 

kunskap som finns, i syftet att skapa en kontinuitet i varje barns 
utveckling. Samt diskutera pedagogiska utvecklingsmöjligheter i 
övergången från barnomsorg till skola.  
Ansvariga: klasslärarna åk 1 


