OM MIN BOG
Der er lovgivning på dagområdet og i folkeskolen, som handler om, at der skal
skabes sammenhæng og arbejdes med overgangen fra børnehave til skole.
I Albertslund Kommune har vi valgt at arbejde med overgangen på to niveauer, ved
brug af overleveringssamtaler mellem børnehavepædagoger og de pædagogiske
medarbejdere, der modtager børnene i skolen, og ved at arbejde med MIN BOG,
der tager udgangspunkt i barnets perspektiv på overgangen.

Kontakt: dagtilbud@albertslund.dk / skoleroguddannelse@albertslund.dk / 43 68 68 68

FORÆLDREGUIDE
TIL MIN BOG

www.albertslund.dk/minbog

Kære forældre

Denne forældreguide er et
informationsmateriale, der er
udarbejdet til forældre, hvis
børn skal starte i skole.
Forældreguiden introducerer
kort projektet MIN BOG og
beskriver forældrenes rolle i
forhold til arbejdet med MIN
BOG.
Materialet er udarbejdet af
Børn, Kultur & Velfærd.
For mere information om
projektet kontakt Albertslund
Kommune på telefon
43686868.

I Albertslund Kommune vil vi med MIN BOG
arbejde med jeres barns oplevelser i skiftet fra
børnehave til SFO og skole. Jeres barns oplevelser og forventninger er vigtige, og MIN BOG og
arbejdet omkring den skal hjælpe jeres barn
gennem overgangen. De vigtige voksne omkring
jeres barn kan med samtaler hjælpe jeres barn til
at få et godt forløb.
MIN BOG er også lavet så den støtter jeres barns
brug af sprog, begyndende læsning og skrivning.
I bogen skal jeres barn tegne, fortælle og skrive/
legeskrive om dets oplevelser og forventninger
til overgangen fra børnehave til skole.
Selve bogen er delt op i fire dele:
En pink del, der er børnehavedelen
En gul del, der er familiedelen
En blå del, der er SFOdelen
En grøn del, der er børnehaveklassedelen.
Det er familiedelen (den gule del) på side 6-7 i
MIN BOG, som denne guide er rettet imod.
I MIN BOG under familiedelen skal jeres barn vise
og fortælle om sin familie og tale om det, jeres
barn godt kan lide at lave i familien.

MIN BOG side 6
I skal som forældre hjælpe jeres barn til at finde
på en overskrift på side 6. Jeres barn skal derefter
tegne/lave collage/indsætte foto af jeres familie.
Jeres barn bestemmer selv, hvem og hvor mange
medlemmer jeres familie består af (mor, far,
søskende, bedsteforældre osv.).
Forældrerollen
Som forældre er det en god ide at lytte til jeres
barns fortællinger og forestillinger om sig selv og
spørge ind til, hvad jeres barn kan lide at lave i
jeres familie. I kan lytte og hjælpe jeres barn til at
fortælle om dets oplevelser. I kan også tale om
jeres barns forestillinger om det at skulle starte i
skole.
MIN BOG side 7
På side 7 i MIN BOG skal jeres barn tegne/lave
collage/indsætte foto af jeres familie, hvor I laver
en aktivitet i hverdagen, i en weekend eller i en
ferie.
Forældrerollen
Det er vigtigt at stille jeres barn spørgsmål, der
vedrører de ting barnet er optaget af. Spørgsmål
til jeres barn kan være:
• Hvad kan du godt lide at lave med vores
familie?
• Hvornår har vi det hyggeligt i familien?
• Hvem har gået i børnehave, SFO og skole i vores
familie?
• Hvem kender vi ellers der har gået i børnehave/SFO/skole?

MIN BOG - nederst på side 6 og 7
I feltet til fortælling nederst på side 6 og 7 skal
jeres barn skrive/legeskrive de fortællinger,
jeres barn knyt-ter til de to
tegninger/collager/foto. Legeskrivning er
kruseduller, symboler eller rigtige bogstaver i
række, uden det nødvendigvis danner egentlige ord.
Forældrerollen
I kan som forældre også skrive ned, imens
jeres barn fortæller. Det er vigtigt at I som
forældre ikke irettesætter eller fortæller jeres
barn hvad der er rigtigt og forkert at tegne,
skrive/legeskrive eller fortælle.

Tak for hjælpen
og jeres opbakning!

