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Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra arbetsgången i samarbetet mellan 
förskola och förskoleklass för att stödja barnens utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska vi utbyta kunskaper, erfarenheter och 
information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang och få 
förståelse för varandras verksamheter. 
Det ska finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras 
vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skola och 
fritidshemmet. Samarbetsformerna kan se olika ut beroende på verksamheternas 
förutsättningar. 

 

Pedagogiskt utbyte 
Rektorerna  i förskola och skola samverkar för att skapa förutsättningar,  
erfarenhetsutbyte för personal inom förskola och förskoleklass. Detta för att 
underlätta övergången i ett förtoendefullt samarbete. Samarbetet kan till exempel 
ske i gemensamma nätverksträffar, workshops och ska genomföras under 
vårterminen 

Gruppindelning  
 

1. Ansökan från vårdnadshavare inkommer till Förvaltning för livslångt lärande 
(FLL) i mitten av februari med önskemål om placering. 
 

2. Underlag för gruppindelning tas fram av Förvaltning för livslångt lärande. 
 

3. Förslag till gruppindelningen görs av pedagoger i förskolan som förmedlas till  
pedagoger i förskoleklass som i samråd med rektor ansvarar för 
klassindelning. 
 

4. Vårdnadshavare får besked om antagning till förskoleklass under april månad. 
 

Information till vårdnadshavare 
Välkomstbrev med information skickas ut till vårdnadshavare samt förskolorna. 
Utskicket görs av pedagogerna i förskoleklass två veckor innan första besöket. 

Förskolebesök/skolbesök  
Besök anordnas vid två kortare eller ett längre tillfälle under våren. Ansvariga för 
att bjuda in till besöken är de pedagoger som har förskoleklasserna. 
Överlämnande från förskolan för fortsatt arbete inom förskoleklass sker på ett 
övergripande plan och på gruppnivå. Vi diskuterar inte enskilda barn vid detta 
tillfälle. Vårdnadshavare tillsammans med pedagoger i förskoleklass har ett 
förberedande samtal. 
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                    Särskilt överlämnande 
 
Vid behov och om vårdnadshavare tillåter sker även samtal mellan pedagoger i 
förskolan och pedagoger i förskoleklass om enskilda barn i behov av anpassningar.  
När det gäller barn i behov av särskilt stöd medverkar förutom pedagoger från 
förskola och förskoleklass ibland även rektor och alltid förskolans stödteam samt 
elevhälsan. I båda dessa fall inhämtas skriftligt samtycke från vårdnadshavarna. 
Vid behov används blankett för överlämnande (se bilaga). 

Förskoleklass och fritidshem 
Barn som fyller sex år tillhör från och med 1 augusti fritidshemmen. 1 – 2 veckor 
innan skolstart är det inskolning på fritidshemmet som kan tidigareläggas utifrån 
behov. Det sker i samråd med pedagoger och vårdnadshavare. 
Förskoleklass startar i samband med skolstart.  

Medgivande 
Vårdnadshavare behöver ge sitt medgivande till informationsöverföring till 
mottagande skola/förskoleklass när det gäller överlämnande kring enskilda barn. 
Överlämnande på gruppnivå kan ske utan särskilt samtycke.   

Föräldramöte 
I slutet av maj ser varje skola till att det erbjuds någon form av besök t ex 
föräldramöte, öppet hus eller liknande.  
 
Varje förskoleklass har ett föräldramöte under hösten. Pedagogerna i förskoleklass 
bjuder in vårdnadshavare till föräldramötet. Från skolan deltar pedagoger och 
eventuellt skolsköterska. 
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Årsplan övergång förskola-förskoleklass 
 
 

Ansökan till förskoleklass 
Ansvarig; Förvaltning för livslångt lärande skickar ut 
information till vårdnadshavare angående önskemål om 
skola. 

Skolval 
I mitten av februari ska vårdnadshavare 
lämna önskemål om val av skola. 
Ansvarig: FLL/vårdnadshavare. 

Besked om placering 
Besked om skolplacering lämnas till 
vårdnadshavare, rektor i skola och förskola.  
Varje skola ska skicka ut välkomstbrev till 
vårdnadshavare. 
Ansvarig: FLL/Rektor i skola 
 
Särskilt överlämnande 
Samtal sker mellan förskolan och förskoleklass 
när behov finns. 
Ansvarig: Rektor i förskola 
 

Pedagogiskt utbyte  
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
förskola och förskoleklass 
Ansvarig: Rektor i förskola och skola 
 
Gruppindelning 
Planering av gruppindelning för 
förskoleklass påbörjas. 
Ansvarig: Rektor i skola, pedagoger i 
förskolan och förskoleklass 

Överlämnande på gruppnivå 
Samtal sker mellan pedagoger i förskola 
och förskoleklass. 
Ansvarig: Pedagoger i förskoleklass 
Besök i verksamheter 
Besök i förskoleklass med 
vårdnadshavare och/eller 
förskolepedagog i samråd med  
respektive rektor. 
Förskoleklasspedagoger har möjlighet 
att göra verksamhetsbesök.  
Ansvarig: Rektor i skola, pedagoger i 
förskoleklass. 

Inbjudan till föräldramöte 
Ansvarig: Rektor i skola/pedagoger i förskoleklass. 
Blankett till vårdnadshavare ”Välkommen till 
förskoleklass” att fylla i. (Se bilaga) 
 
  

Fritidshemmen öppnar v.32  för blivande 
förskoleklassbarn. Möjlighet till besök under 
juni månad i samråd med respektive skola. 
Ansvarig: Pedagoger i fritidshem 

Föräldramöte och ”lära-känna-samtal” 
sker i slutet av augusti/ början av 
september. 
Ansvarig: Rektor i skola/ pedagoger i 
förskoleklass 

Uppföljning  
Återkoppling på överlämning och 
förskoleklassens kartläggning mellan 
pedagoger i förskoleklass och förskola som 
en del i det pedagogiska utbytet. 
Ansvarig: Rektor i skolan sammankallar till 
uppföljningsmöte. 
Deltagare; Pedagoger som arbetar med 
äldre barn i förskolan, 
förskoleklasspedagoger, rektorer i skola 
och förskola. 

Mål 
• Att ge varje barn så goda 

förutsättningar som möjligt 
till fortsatt utveckling och 
lärande i en trygg övergång 
mellan förskola och 
förskoleklass  

 
• Att öka samsyn och 

samarbete mellan 
utbildningsformerna 
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