
Overleveringsforløb ved skolestart  
 

… for børn med særlige behov 
 
 

Formål og målgruppe  
Hvordan sikrer vi et godt overleveringsforløb fra børnehave til skole for børn med  
særlige behov, som har været tilknyttet en pædagogisk vejleder fra TCBU?  
 
Inklusionspakken er et tilbud til skolen, hvorfor det også er skolen som søger om  
pakken.  
 
Inklusionspakken er et tilbud til et team i skolen, som skal skabe en god skolestart  
for et barn, der har haft støtteforløb med en pædagogisk vejleder fra TCBU i  
daginstitutionen. Forløbet skal sikre, at relevant viden om barnets behov og 
anvendte pædagogiske redskaber bliver kendt af teamet. Og dermed bidrage til, 
at barnet udvikler gode, nære relationer til børn og voksne i skolen.  

 
For eksempel…  
- Hvordan kan skolen sikre en god start for barnet, så barnet lærer 

skolensrammer, de nye voksne og dagsrytmen at kende?  
- Hvordan kan skolen gøre brug af daginstitutionens erfaringer med 

tilrettelæggelsen af rammerne for barnet og anvendelige pædagogiske 
værktøjer?  

  
Forventninger til skolen  
Forløbet er et supplement til den obligatoriske overlevering, som skole og  
daginstitutionen gennemfører. Den pædagogiske vejleder kan med fordel deltage 
på dette møde. Se Visitationsproces for børn med særlige behov  
  
Det forventes, at barnet tilknyttes en kontaktperson i skolen, hvis opgave er at 
skabe en særlig kontakt til barnet. Teamet, en ledelsesrepræsentant og om muligt 
en repræsentant fra skolens ressourcecenter/PLC forventes at deltage i den 
indledende forventningsafstemning og det afsluttende møde.  

  

 
Om forløbet  
Inklusionspakken er et overleveringsforløb til forskel fra et støtteforløb. Indsatsen  
skal derfor suppleres af, at skolen selv aktivt arbejder med at skabe et 
inkluderende miljø for hele klassen/SFO’en. Det betyder, at det er nødvendigt, at 
der afsættes tid til fælles refleksion med den pædagogiske vejleder.  
Forløbet tilrettelægges individuelt afhængig af barnets særlige behov og om  
skolestarten foregår rullende, til august eller i en førskolegruppe.  
 
Før skolestart:  
 
- Forløbet starter med en indledende forventningsafstemning (gerne ½ til 1 år 

inden skolestart), hvor forløbet tilrettelægges  
- Barnets kontaktperson i skolen besøger barnet i det kendte miljø i 

daginstitutionen. Dialog mellem primærpædagog og kontaktperson omkring 
barnets ressourcer og adfærd.  

 
Fra skolestart til forløbets afslutning: 2-5 uger  
 
- Barnet starter i skole. Den pædagogiske vejleder følger i perioden barnet i 

begrænset omfang. Dette aftales på forventningsafstemningsmødet.  
- Der skal være tid til, at teamet og den pædagogiske vejleder sammen kan 

reflektere over barnets trivsel, omfanget aftales på 
forventningsafstemningsmødet.  
 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU?  
Den til barnet tilknyttede pædagogiske vejleder  

 

Hvis du vil vide mere ...inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte 

Karina Vang Glud 

mailto:kavgl@vejle.dk

