
Kære forældreråd 
Vipperød 22. maj 2019 

I dagtilbudsloven §7 stk. 5 står det at vi som dagtilbud er forpligtet til at samarbejde med skolen i 

overgangen mellem skole og dagtilbud, og det er vi jo bare rigtig glade for – faktisk så har vi jo gjort det i 

mange år ☺  

Det har aldrig været et område vi har haft formaliseret, og ved opdateringen af dagtilbudsloven sidste år, 

blev det derfor et emne i bestyrelsen at arbejde med. 

Over en periode har Bestyrelsen i Dagtilbudsbestyrelsen i Område Kildedam og Skolebestyrelsen 

samarbejdet for at lave 7 overordnede principper, som vi er stolte af at kunne sende ud til jer, så I har 

muligheden for at arbejde videre lokalt med hvordan dette skal komme til udtryk, og måske allerede 

kommer til udtryk for vores enkelte dagtilbud og skoler. 

Vedlagt finder I de overordnede principper, og vi vil bede jer, i samarbejde med ledelsen i jeres lokale 

dagtilbud, at invitere den lokale skole til et samarbejde for hvordan principperne skal komme til udtryk i 

netop jeres lokale områder. 

I drøftelsen af principperne har der også været drøftet tidligere erfaringer for hvor eventuelle udfordringer 

kan opstå, og vi vil derfor anbefale at I får lavet nogle meget konkrete handlinger og får beskrevet hvordan 

jeres roller er hver i sær og ikke mindst hvornår de forventes løst. Som inspiration vil vi anbefale jer at 

bruge SMART-modellen (se nedenfor) for de enkelte handlinger: 

 

S Specifik – vælg en specifik handling i ønsker der skal udføres 

M Målbart – er det målbart om det har en effekt, så beskriv det her, men det kunne også være et 
målepunkt om handlingen er løst – så hvordan måles det? 

A Attraktivt – er det en attraktiv handling at udføre? Og hvorfor er den det? Dette kan give en 
indikation af hvor høj motivationen er for både dagtilbud og skole til at løse opgaven til den 
aftalte tid. Kan den eventuelt gøres mere attraktiv? 

R Realistisk – er det et realistisk mål I har sat jer? 

T Tidsbestemt – med hvilken frekvens og hvornår skal opgaven udføres? 

 

Vi ved at sommerferien nærmer sig, og at det kan vanskeliggøre at sætte arbejdet i gang forinden alting 

står i feriens tegn, men vi vil alligevel appellere til at I forinden sommerferien melder sig aftaler med den 

lokale skole hvornår I mødes første gang (også selvom det er efter sommerferien), og hvem der skal 

deltage, så det er lagt i kalenderen.  

 

Rigtig god fornøjelse med arbejdet. 
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