
Plan för hur samarbetet och övergången från barnomsorg till skola 

organiseras inom Geta kommun. 
 

Samarbete barnomsorg och skola 

Skolan och barnomsorgen har ett samarbete under hela läsåret. Starten för överföring mellan skola 

och barnomsorgens förskolebarn börjar på våren. Inskolningsverksamheten börjar efter sportlovet då 

klassläraren och vid behov specialläraren gör besök på daghemmet och deltar i förskoleundervisningen 

före inskrivningen för att bekanta sig med de blivande skolbarnen.  

Under vecka 14 är det inskrivning och träff på skolan för blivande skolbarn och vårdnadshavare.  

Förskoleklassen besöker skolan vid 4 tillfällen under april och maj. Första tillfället är för att bekanta sig 

med lokalerna. De två följande tillfällena är längre där de är med på rast och återsamling efter rast. 

Det sista fjärde tillfället är en ”prova på” skoldag under en hel skoldag.  

Under hösten sker ett uppföljningssamtal mellan barnomsorgen och skola över hur överföring gått för 

de nya skolbarnen och detta sker under oktober/november. 

Planen ses över årligen och uppdateras i samråd mellan skola och barnomsorg vid behov.  

Samarbete skola och fritidsverksamhet 

Personalen i skolan och på fritidshemsverksamheten samarbetar och utbyter information för att på 

bästa sätt stödja barnets välmående och skolgång. Detta underlättas av att eftermiddagsverksamheten 

är inrymd i skolan.  

Samarbete skola och högstadiet (GHS) 

Under vårterminen träffar skolkuratorn eleverna i årskurs sex. Högstadiet bjuder in sexorna och deras 

föräldrar till en allmänna informations- och besökskväll. Klassammansättningar görs sedan utgående 

från elevernas språk- och kurstillval. Studiehandledaren och någon högstadielärare/rektor besöker 

klassen en gång under vårterminen. I slutet av vårterminen gör de blivande högstadieeleverna ett 

första organiserat besök på sin nya skola för att träffa sin blivande klassföreståndare och sina blivande 

klasskamrater. Den egentliga inskolningen sker sedan under början av höstterminen.  

 

Geta skola deltar i distriktets gemensamma planeringar och möten vad gäller stadieövergången. 
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