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FORORD 
 

 

Samskabelse og overgange er ord, der er med til at præge den pædagogiske debat og –udvikling i disse 

år. 0 – 18 år politik, folkeskolereform og strukturændringer er hverdag i det børnepolitiske billede i 

landet kommuner, også i Holbæk Kommune.  

Når et dagtilbud og skole går sammen og ud fra et fælles ønske sætter kød og blod på begreberne 

bliver det rigtig interessant. 

I 2015 besluttede Skovvejens dagtilbud og Skovvejens skole at indgå et samarbejde om overgangen fra 

dagtilbud til skole, et projekt om samskabelse. 

Overgangen fra dagtilbud til skole sker her i skolens sommerferie, hvilket dels giver børnene lov til at 

være optimalt længe i børnehaven, dels giver skolen fordelen af ikke at skulle fungere som børnehave 

ved et tidligt optag i foråret.  

Men hvordan sikrer man børnene en optimal overgang, hvordan sikrer man at det enkelte barn 

oplever overgangen som en positiv personlig udvikling og kommer styrket videre i den nye og stor 

virkelighed som skolen nu er. 

Det er det projektet om samskabelse handler om. 

I BUPL er vi nysgerrige på praktisk pædagogiske svar på nutidens udfordringer. Derfor har vi støttet en 

evaluering af dette projekt, i god forståelse med Holbæk Kommune. 

Vi takker de involverede og engagerede pædagoger, dagtilbuds- og skoleledelsen og forældrene til de 

børn det hele handler om, for at lade omverdenen få et indblik i erfaringer og resultater fra de første 

år. 

 

Bertha Langhoff Hansen, formand BUPL Midtsjælland  
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RESUMÉ OG ANBEFALINGER 
Projekt Samskabende pædagoger i distrikt Skovvejen er et ambitiøst og pædagogisk relevant projekt. 

Det er bygget op omkring ansættelsen af fire samskabende pædagoger, hvis primære formål er at 

skabe en sammenhængende overgangspraksis mellem dagtilbud og skole og dermed sikre et godt 

forløb for børnene i overgangen. Opgaven varetages af de samskabende pædagoger i tæt samarbejde 

med nøglepersoner fra dagtilbud og indskoling. Der er således tale om et samskabende samarbejde på 

tværs af de involverede institutionsformer. 

Projektet bygger på et opgør med en traditionel institutions- og skolestruktur, hvilket indebærer en 

række organisatoriske og pædagogiske udfordringer. Da der ikke er tidligere erfaringer med lignende 

tiltag at tage afsæt i, har man skullet udvikle både form og indhold undervejs. "Sporene lægges, mens 

vi går", er det blevet formuleret. 

Spørgsmålene undervejs har været mange: Hvad består den pædagogiske opgave egentlig af? Hvordan 

skal vores samarbejdspraksis se ud? Hvem har ledelsesopgaven? Hvordan skal timerne fordeles? 

Hvordan tilrettelægges arbejdet? I hvor høj grad skal opgaven tilpasses lokale forskelle? Svarene på 

disse og en række andre spørgsmål har deltagerne skullet finde undervejs. Nogle af spørgsmålene er 

der fundet løsninger på, andre er til dels stadig ubesvarede. 

At være medarbejder i en nyopfundet stilling, der krydser såvel organisatoriske som pædagogiske  

strukturer er en krævende opgave, og forudsætter en pædagog med et stærk fagligt fundament og 

gode samarbejdsevner. De samskabende pædagoger giver da også udtryk for, at det har været en 

proces med både udfordringer og gevinster. Evalueringen viser, at der igennem de ca. 2,5 år stillingen 

har eksisteret, har udviklet sig et stærkt samarbejde om overgangen mellem dagtilbud og 0.klasse, som 

i høj grad støtter børnene i overgangen til skolen. 

Samarbejdet hviler på en model, hvor de samskabende pædagoger gradvist flytter deres arbejds-

indsats fra børnehave til skole i takt med børnenes overgang til skolen. Fra at være fuld tid i børnehave 

til hen over skoleåret at slutte på fuld tid i 0.klasse - og herefter tilbage til børnehaven igen. På den 

måde har de fire samskabende pædagoger arbejdsplads både på skolen og i det tilknyttede børnehus. 

Pædagogisk giver det en udstrakt mulighed for at forbinde arbejdet i børnehaven med arbejdet i 

indskolingen. Det er er i projektet lykkedes medarbejderne at skabe denne sammenhæng og der er 

udviklet en overgangspraksis, hvor centrale elementer fra børnehavepædagogikken finder vej til det 

pædagogiske arbejde i 0.klasse og omvendt: Lege fra børnehaven bringes med i skolen, regler fra 

skolen implementeres så småt i børnehaven, børnehaveklassens eventyrtema bringes med den 

samskabende pædagog til børnehaven osv. Det giver nogle vigtige læringsspor for børnene, der 

understøtter relevant kompetenceudvikling. 

Også på det sociale plan indebærer det samskabende samarbejde gevinster for børnene. Der bruges 

meget tid og opmærksomhed på at etablere relationer og styrke fællesskabet mellem børnene i 

overgangen. Børnene lærer hinanden at kende, før de skal gå i klasse sammen, der arbejdes med den 

sociale trivsel og ydes støtte til de børn, der kan være i risiko for at blive ekskluderet i det nye 
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fællesskab. Alt sammen elementer, der styrker børnenes kompetencer i overgangen, og som på et 

indre plan forbinder de to kontekster for børnene.  

En af de vigtigste gevinster i dette er opmærksomheden på børn i udsatte positioner. De samskabende 

pædagoger har et helt særligt blik for de børn, for hvem overgangen er svær og/eller som ikke 

umiddelbart kan finde sig til rette i skolen. For disse børn bliver den samskabende pædagog den 

gennemgående person, der kan hjælpe med at 'oversætte' mellem konteksterne og guide børnene i 

overgangsforløbet. En relation, der med et teoretisk begreb kaldes en transkontekstuel relation og 

refererer til en relation, der går på tværs af kontekster, og som blandt andet indebærer muligheden for 

at dele oplevelser med en betydningsfuld anden. 1  

Der er flere forhold i evalueringen, der peger i retning af, at relationen kan forhindre at problemer i 

skolestarten udvikler sig i negativ retning, og reducerer dermed risikoen for stigmatisering og 

eksklusion. 

Også forældrene oplever, at det samskabende samarbejde om skolestarten har stor positiv effekt. 

Forældre, som har oplevet skolestart både 'før' og 'efter' ansættelsen af de samskabende pædagoger, 

fortæller, at der er markant forskel på de to forløb. Hvor overgangen tidligere har været mere abrupt 

og med større udfordringer for børnene, oplever forældrene, at der nu er god sammenhæng for 

børnene og en fin dialog mellem medarbejdere og forældre. Forældrene føler sig generelt inddraget 

mere i samarbejdet om skolestarten end tidligere.  

Især blandt forældre, hvis børn har haft særlige udfordringer i forbindelse med overgangen, er der stor 

tilfredshed. De oplever, at det har været let at få hjælp, når der har været behov for det og at de 

samskabende pædagoger har bidraget med viden og gode råd om, hvordan forældrene har kunnet 

støtte børnene hjemme. 

I modsætning hertil fortæller forældrene, at overgangen til SFO er blevet vanskeligere - både for 

børnene og for dem, som forældre. Dette gælder særligt for ene af skoleafdelingerne. Et af de greb, 

der er foretaget i forbindelse med en betrængt økonomi  i distriktet er, at reducere omfanget af 

skolepædagogernes inddragelse i samarbejdet. Den primære samarbejdsrelation har fra start været 

tænkt mellem børnehus og 0.klasse, men skolepædagogerne har dog haft en rolle at spille - blandt 

anden i forbindelse med overgangen fra 0. til 1.klasse. Konsekvensen af dette greb bliver for en del 

forældres vedkommende, at SFO opleves som et tilbud, der ikke rigtig hænger sammen med den 

øvrige del af indskolingen. 

I forlængelse heraf er der i projektet en oplevelse af, at 'den svære overgang' har rykket sig fra 

overgangen mellem børnehus og 0.klasse til den efterfølgende overgang fra 0. til 1. klasse. Der er et 

stort ønske hos de samskabende medarbejdere om et tættere samarbejde med lærerne fra 1. klasse, 

så der kan sikres en bedre og mere glidende overgang også her. 

Det er en vigtig problemstilling, der viser sig i dette: Der er sat mange kræfter ind på at skabe en god 

og tryg overgang for børn og forældre mellem børnehave og skole, og rigtig meget er lykkedes i den 

sammenhæng. Men, der opstår nye gab eller brud i systemet, som giver nye udfordringer for børn, 

forældre og medarbejdere. Intentionen om at skabe en sammenhæng i en ellers adskilt dagtilbuds- og 

                                                        
1
 Larsen, I. Schoug: Samarbejde om det skolestartende barn, Akademisk Forlag, 2014 
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skolestruktur er således ikke helt let, idet der opstår nye  'sprækker', hvor forskelle og skrøbelige 

strukturer viser sig. En af anbefalingerne i denne evaluering er derfor, at bygge det samskabende 

samarbejde op om et hold af medarbejdere, der såvel horisontalt som vertikalt er forbundet 

gennem deres arbejde med den samme børnegruppe og indarbejde dette i mødestrukturen. Dvs. 

både de medarbejdere, der i den aktuelle periode er i direkte samarbejde om børnegruppen, men også 

dem, der har været og dem, der kommer til at være det (dvs. børnehavepædagoger, samskabende 

pædagoger, børnehaveklasseledere, skole-/SFO-pædagoger og 1. klasse lærere). Dette giver et bedre 

grundlag for at sikre sammenhæng på flere fronter og etablere et fælles pædagogisk grundlag at agere 

ud fra. 

Evalueringen er endvidere mundet ud i følgende anbefalinger: 

Vurdere fordele og ulemper ved lokale tilpasninger af overgangsarbejdet.  

Der er i projektet udviklet en række lokale forskelle i den anvendte overgangspædagogik og i konkrete 

arbejdsvilkår. Forskellene er opstået i kraft af tilpasninger til lokale betingelser, hvor forhold såsom 

afstand mellem børnehus og skole, demografi, børnegrundlag, sociale forhold mm gør sig gældende.  

De lokale udformninger af samarbejdet giver nogle fordele i forhold til løbende at kunne tilpasse 

arbejdet til aktuelle behov og strukturelle forhold. Modsat opstår også en række udfordringer og 

begrænsninger. En vigtig problemstilling her bliver, at forskellene begrænser muligheden for generel 

kvalitetssikring, teoriforankring og systematik i arbejdet. Problematikken viser sig blandt andet ved at 

central viden samles hos den samskabende pædagog som intern 'know how'. En stor fordel, når der 

skal overleveres viden i systemet, men en stor ulempe, når den samskabende pædagog mangler fx i 

forbindelse med sygdom, opsigelse eller andet. e samskabende pædagoger som 'videnscontainere' i 

overgangsarbejdet, bliver således en sårbar konstruktion med henblik på fastholdelse, overlevering og 

videreudvikling af viden.  

En vigtig anbefaling i forlængelse heraf er, at udvikle en højere grad af dokumentation og systematik i 

arbejdet. Det anbefales at formulere en fælles model for det pædagogiske overgangsarbejde, der dels 

kan sikre en stærkere teoriforankring og dels sikre, at der kan ske en overdragelse af viden, metoder 

og aftaler fx i forbindelse med ansættelse af nyt personale. 

En anden problematik i de lokale tilpasninger er, at det giver nogle forskelle i arbejdsvilkår og -

betingelser for de samskabende pædagoger. Disse kan opleves uhensigtsmæssige af de involverede, 

idet der indbygges forskellige betingelser for det pædagogiske arbejde ligesom de også spiller ind på 

vilkårene for arbejdet.  En fælles pædagogisk ramme eller model kan tænkes at udligne nogle af disse 

forskelle gennem en mere ensartet praksis, ligesom det styrker betingelserne for fælles læring og 

dygtiggørelse i organisationen, hvilket ligeledes er en af anbefalingerne. 

Alt i alt tegner der sig et billede af et vigtigt projekt, der har medført en række positive forandringer for 

børn og forældre i overgangen fra børnehave til skole. Det er lykkedes at etablere et stærk samarbejde 

mellem de samskabende pædagoger, børnehavepædagoger og børnehaveklasseledere, hvor der sker 

en reel fælles kulturskabelse gennem bidrag fra såvel børnehave- som indskolingspædagogikken. Med 

en sådan proces opstår uundgåeligt nye problemstillinger og opmærksomheder, som der er redegjort 

for i denne rapport. På baggrund af evalueringsresultaterne er der god grund til at tro, at disse lader 

sig løse med samme kvalitet og faglighed som har kendetegnet projektet hidtil.  
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1. INDLEDNING 
 

Denne rapport er en evaluering af projekt 'Samskabende pædagoger i distrikt Skovvejen' (det 

tidligere Engskov distrikt).  

Evalueringen er iværksat af BUPL Midtsjælland og gennemført med stor imødekommenhed og 

understøttelse fra medarbejdere, ledelse og forældre i distriktet.  

Projektet blev skabt i 2015 af den fælles ledelsesgruppe for skole og dagtilbud i Distrikt Engskov, 

som et fælles ledelsesudviklingsprojekt af Holbæk Kommune. Distrikt Skovvejen er som distrikt 

opstået i 2016  som en sammenlægning af  områderne Engskov og Tornved. Det er dog kun 

medarbejdere, forældre og børn fra dagtilbud og skole i det tidligere distrikt Engskov, der deltager 

i evalueringen. Det skyldes at projektet oprindeligt er 'født' i dette distrikt og således er det også 

alene her der er ansat pædagoger i kombinationsstilling mellem dagtilbud og skole.  

Deltagere i evalueringen repræsenterer dagtilbuddene Undløse Børnehus, nr. Jernløse Børnehus, 

Spirrekassen og Kirsebærhaven samt Skovvejens Skoles afdelinger i Nr. Jernløse, Knabstrup og 

Undløse.  

 

 

Evalueringen er udarbejdet af Schoug Psykologi & Pædagogik i perioden marts- december 2017. 
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2. FORMÅL OG METODE 
Formålet med evalueringen er at undersøge i hvilket omfang indsatsen/projektets overordnede 

mål er er nået og herunder at gå i dybden med følgende tre temaer: 

1. Hvilken betydning har den samskabende (pædagogs) praksis for børnenes overgang og 

skolestart og for den praksis, der udfoldes på tværs af dagtilbud og skole?  

2. Hvilke erfaringer er der gjort i forhold til den samskabende pædagogs rolle og faglighed? 

3. Hvordan oplever forældrene overgangen fra dagtilbud til skole under ordningen med 

samskabende pædagoger? 

Der er benyttet et kvalitativt evalueringsdesign bestående af følgende metoder: 

 Feltobservationer i dagtilbud og skole 

 Fokusgruppeinterview med samskabende pædagoger, deres nærmeste 

samarbejdspartnere og ledelse samt forældre 

 Børneinterviews baseret på en 'overgangsbog' (udarbejdet i Book Creator) 

 

Samlet er der gennemført 10 feltobservationer i perioden april til september (før og efter 

overgangen til skolen), 6 fokusgruppeinterview og to interviews med børnegrupper. 

Fokusgrupperne har haft følgende sammensætning: 

 2 interview med samskabende pædagoger og nærmeste samarbejdspartnere (pædagoger 

fra dagtilbud, bh.klasse ledere). Et interview før skolestart og et efter 

 2 interview med samskabende pædagoger og nærmeste ledelse. Et interview før skolestart 

og et efter. 

 2 interview med forældre. Interviewene  blev primært gennemført med forældre, der har 

oplevet 'før' og 'efter' projekt Samskabende pædagoger, således at eventuelle forskelle 

kunne ekspliciteres. 

 

Skematisk ser evalueringsforløbet således ud: 
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FIGUR 1: EVALUERINGSFORLØB 



Samskabelse om skolestart i distrikt skovvejen 

 

9 

 

 

3. BESKRIVELSE AF PROJEKT 'SAMSKABENDE PÆDAGOGER' 
Projektet er bygget op om ansættelsen af fire pædagoger i en kombinationsansættelse mellem 

dagtilbud og skole. I den oprindelige projektbeskrivelse er de samskabende pædagogers primære 

opgaver beskrevet som: 

 At styrke overgangen for børnene fra børnehus til skoleafdeling 

 Under overgangsforløbet at have særlig fokus på børn i udsatte positioner 

 Et sikre et stærkt forældresamarbejde i overgangen 

 At være agenter for en kultur- og forandringsproces, hvor den pædagogiske praksis i 

børnehave og skole knyttes sammen i et sammenhængende læringsforløb for børnene 

Primært lægges der vægt på at forbinde børnehusenes storbørnsgrupper med skolens 0.klasse, mens 

SFO-afdelingerne i mindre grad er tænkt ind i samarbejdet.  

De samskabende pædagoger følger skolernes årsnorm, der starter i august og slutter i august året 

efter med en fordeling af arbejdsdage mellem børnehus og 0.klasse, der ser skematisk ser således ud: 

 

 

FIGUR 2: ÅRSPLAN FOR DEN SAMSKABENDE PÆDAGOGER 

Figuren illustrerer, at skoleåret starter med at de samskabende pædagoger er størstedelen af deres tid 

i skolen sammen med de nystartede skolebørn (4 dage i 0.kl og 1 dag i børnehus) og henover året 

flyttes arbejdsopgaven gradvist fra skole mod børnehaven og forberedelse af de kommende 0.klasse 

børn, således at de samskabende pædagoger slutter skoleåret med at være fuld tid i børnehuset for at 

arbejde med den kommende gruppe af skolebørn. Således arbejder den samskabende pædagog hele 

august i skolen og hele juni i børnehuset. Resten af året er arbejdet fordelt på 3 dage i skole og 2 dage i 

dagtilbud frem til nytår og herefter  2 dage i skole og 3 dage dagtilbud.  

Derudover kan børnene sammen med de samskabende pædagoger deltage i projekter i skole og 

dagtilbud, når som helst på året det indholdsmæssigt giver mening. 

Den konkrete fordeling mellem børnehus og skole har ændret sig lidt med tiden, men princippet bag 

strukturen er det samme. 



Samskabelse om skolestart i distrikt skovvejen 

 

10 

 

Som udgangspunkt var tanken, at arbejdsvilkårene skulle være ens for de fire pædagoger og de havde 

derfor også enslydende skemaer. For alle fire gjaldt det, at de ikke indgik i den daglige normering, men 

primært kunne bruge deres tid på overgangsarbejdet i børnehave og indskoling. 

Med erfaringer undervejs og ikke mindst en betrængt økonomi for kommunen, er der sket ændringer i 

rammerne for de samskabende pædagogers arbejde og dermed også vilkårene for projektet. Det 

indebærer blandt andet, at de samskabende pædagoger for nuværende indgår i normeringen i 

børnehusene, og derfor også er blevet mere integreret i det daglige arbejd her end det egentlig var 

ønsket.  Der er dog individuelle forskelle på, hvor meget de samskabende pædagoger indgår i fast 

skema.  På tilsvarende vis kan de samskabende pædagoger nu også fungere som vikarer i skolen ved 

behov. Det forsøges dog så vidt muligt at undgået. 

På denne baggrund, men også forårsaget af forhold som geografiske forskelle, sygdom, lederskifte, 

demografiske forskelle  mm., er der sket en række lokale tilpasninger i de enkelte områder og 

intentionen om ensartede arbejdsvilkår er blevet opgivet. Der er dog stadig stor enighed om og 

tilslutning til den overordnede opgave og formål. 

Opgaveporteføljen for de samskabende pædagoger er mere konkret beskrevet således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den samskabende pædagog opgaveporteføjle (ifølge den oprindelige 

projektbeskrivelse): 

 Være opmærksomme på barnets behov i overgangen 

 Sikre forældrenes kendskab til nutidens skole 

 Sikre aktørernes kendskab til hinandens arbejdsmetoder 

 Sikre skolestart på 'rette tidspunkt' 

 Fokus på hvordan man i børnehuse vurderer skole-/læringsparathed og 

medudvikler plan for, hvordan forældre og børnehuse kan støtte og 

forberede barnet i tiden op til skolestart 

 Medskabe struktur i brobygningsarbejdet 

 Være opmærksom på børn i udsatte positioner/med særlige behov 

 Sproglig opmærksomhed på tosprogede børn 
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3.1 Distrikt Skovvejen  

Distriktet hed på tidspunktet for projekt samskabende pædagogers opstart distrikt Engskov og 

omfattede Skovvejens Skole med tilhørende tre skoleafdelinger: Nr. Jernløse, Undløse og Knabstrup og 

de tilknyttede børnehuse Spirrekassen, Nr. Jernløse Børnehus, Undløse Børnehus og Kirsebærhaven. 

1. juni 2016 blev distrikt Engskov sammenlagt med Tornved og ændrede navn til Distrikt Skovvejen. 

Udvidelsen af distriktet har dog ikke medført, at der er ansat flere samskabende pædagoger. 

Der er en samskabende pædagog i hver af afdelingerne Undløse og Knabstrup og to i afdeling Nr. 

Jernløse. Som nævnt indgår den samskabende pædagog i afdeling Knabstrup/Kirsebærhaven ikke i 

evalueringen, idet vedkommende har været sygemeldt under hele evalueringsperioden. Dog indgår 

der enkelte feltobservationer fra Kirsebærhaven, ligesom også daglige pædagoger og leder fra 

Kirsebærhaven har deltaget i fokusgruppeinterview. 

Skematisk ser området, der er i betragtning i denne evaluering, således ud: 

 

De geografiske forhold for de enkelte samarbejder er relativt forskellige. Således ligger Børnehuset 

Spirrekassen i en halv times gåafstand fra skolen, mens Undløse Børnehus og Nr. Jernløse Børnehus 

ligger i umiddelbar nærhed af skolen. Den nære afstand giver nogle fordele for samarbejdet mellem 

børnehus og indskoling og for den samskabende pædagogs arbejde i dagligdagen. Også for børnene 

indebærer den umiddelbare nærhed, at det er let at bevæge sig mellem konteksterne.   

I Nr. Jernløse kræver de gensidige besøg mellem dagtilbud og skole derimod mere tilrettelæggelse og 

tid på grund af afstanden, hvilket også indskrænker mulighederne for spontane initiativer.  

Afstandsforholdet mellem børnehus og skole forhold har vist sig at være en væsentlig faktor i den 

konkrete overgangspraksis, og er derfor også medvirkende årsag til nogle af de praksisforskelle, der 

har udviklet sig undervejs. 
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4. RESULTATER 
I det følgende beskrives resultaterne af evalueringen. Indledningsvist beskrives i afsnit 4.1 erfaringer 

med samarbejdet og den overgangspraksis, der udfolder sig på tværs af børnehus og skole.  

I afsnit 4. 2 ser vi nærmere på den betydning samarbejdet og den samskabende pædagogs praksis har 

for børnene og i afsnit 4. 3 på betydningen for forældrene.  

Konklusionen og anbefalinger opsummeres i afsnit 5. 

 

4. 1 Samskabende samarbejde om overgangen fra dagtilbud til skole  

Formålet i projekt  Samskabende pædagoger står meget tydeligt for alle projektets deltagere: Det 

handler om at skabe en tryg og god overgang fra børnehus til skole for alle børn og forældre, og at 

sikre støtte til de børn og forældre, for hvem overgangen byder på særlige udfordringer. 

Samarbejdet er bygget op med den samskabende pædagog i centrum for en række samarbejds-

relationer mellem børnehuse, SFO og indskoling. I hvert børnehus er der en (evt. flere) pædagog fast 

tilknyttet storbørnsgruppen, der sammen med børnehaveklasseleder indgår i et tæt samarbejde med 

den samskabende pædagog om forberedelsen af børnene til skolen. Der indgår også samarbejde med 

skolepædagoger og i mindre udstrækning lærere fra 1. klasse, men disse indgår ikke så tæt og 

kontinuerligt i samarbejdet som de øvrige. 

I den overgangspraksis, der har udviklet sig gennem projektet, er der især fokus på:  

 At børnene gradvist introduceres for skolens miljø og rammer allerede i børnehaven og at 

børnehave og skole forbindes gennem samskabte pædagogiske elementer 

 At der forud for overgangen skabes relationer mellem børn og voksne på tværs af 

institutionsgrænserne 

 At den samskabende pædagog har/får et indgående kendskab til det enkelte barn og 

børnegruppen som hele, og at hun bærer dette kendskab med sig fra børnehave til skole og 

bliver en slags 'oversætter' og formidler af viden og erfaringer mellem konteksterne 

Den gradvise introduktion til skolen sker bl.a. gennem besøg på skolens arealer, inde og ude. Nogle af 

besøgene sker planlagt, på bestemte tider og med bestemte formål, mens andre besøg sker mere 

spontant og kan være initieret af børnene selv eller af de voksne. 

Der opleves både fordele og ulemper ved såvel de planlagt som de mere spontane besøg. De fastlagte 

besøg sker typisk med et bestemt pædagogisk formål for øje: Børnene skal lære at være på 

legepladsen med mange børn, de skal opleve, hvordan tingene ser ud i en 0.klasse og lære enkle regler 

og rytmer fra dagligdagen i skolen. De mere spontane besøg imødekommer andre behov som kan have 

mere social karakter: At børnene møder nogle børn, de kender, eller gerne vil lære at kende, at de 

lærer legepladsen at kende osv. 
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For de fastlagte besøg ses en række ritualer og bestemte måder at gøre tingene på - fx at der først 

bages 'biblioteksboller' i børnehaven, dernæst går børn og voksne over på skolens biblioteket, hvor de 

bliver mødt af bibliotekaren, der læser en bog for børnene, osv. Dette sker ud fra en erfaring om, at en 

fast struktur støtter børnene, når de begiver sig over i de mere ukendte rammer i skolen. 

"Det er ikke det samme, som når vi lige fanger børnene... hvis det er godt vejr og vi 

spontant kalder til samling ved lågen og går på biblioteket. Der kan det gå helt galt! Det er 

bedst, når vi forbereder børnene på det, der skal ske. Det er derfor vi begyndte at bage 

biblioteksboller." (Samskabende pædagog) 

I takt med at parterne har lært hinanden at kende på tværs af matriklerne, er det blevet lettere at 

foretage spontane besøg hos hinanden eller på anden vis improvisere på tværs. Dette lader sig dog 

ikke gøre i samme omfang i Nr. Jernløse på grund af den fysiske afstand mellem børnehus og skole. 

Afstandsproblematikken i Nr. Jernløse medfører en del udfordringer for den samskabende pædagog, 

fordi besøg på skolen i højere grad skal planlægges og aftales i forvejen. Det giver også anledning til 

nogen frustration, når de samskabende pædagoger sammenligner vilkårene for deres arbejde i de tre 

områder. Modsat kan man sige, at forholdene i Nr. Jernløse ligner de  gængse forhold for størstedelen 

af dagtilbud i landet, hvorfor erfaringer herfra nok også er mere generaliserbare. 
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Det dobbelte overgangsblik 

Medarbejdernes blik er dog ikke kun rettet mod skolen. Børnene i 0.klasse tager også turen tilbage til 

børnehaven flere gange - enten bare for at hilse på eller fordi der er børn, der savner deres børnehave: 

"Sidste år, da børnene startede i 0.klasse fornemmede jeg, at de savnede børnehaven rigtig 

meget. Det har vi så taget til efterretning i år og besøgt børnehaven noget mere. Ikke så 

meget Spirrekassen på grund af afstanden, men vi har været hos os i Nr. Jernløse. Og det 

har vi gjort næsten hver uge. Vi arbejder meget på tværs." (Samskabende pædagog) 

På spørgsmålet om, hvordan den samskabende pædagog opdagede, at børnene savnede børnehaven, 

svarer hun: "Det var noget med regler og nogle opgaver, der var svære for børnene...de savnede at 

lege. Det er jo en omvæltning at starte i skole. For at imødekomme det, har vi bare været noget mere i 

børnehaven." 

Personalet oplever at den nære forbindelse mellem børnehave og skole gør en reel forskel for børnene 

i overgangen: 

"Jo mere overgangen er blevet glidende, og jo mere vi besøger begge veje (fra børnehave 

til skole og omvendt), jo nemmere oplever jeg, at børnene har det i skiftet. Jeg har stort set 

ikke haft nogle grædende børn i år, ud over to børn, der er kommet fra kommuner, vi ikke 

har samarbejdet med. Det giver børnene ro, at de ved, hvad det indebærer at starte i 

skole." (Børnehaveklasseleder) 

At introducere til det nye og kommende, og samtidig have en forbindelse tilbage til det, børnene har 

forladt, er et vigtigt træk ved god overgangspædagogogik. Børn bruger ikke kun energi på at forholde 

sig til alt det nye, de møder. De bruger også energi på at tage afsked med det kendte og trygge, og der 

kan forekomme tab og savn, når børn og voksne, gode legesteder og afholdt legetøj i børnehaven skal 

forlades.2 

At rette den pædagogiske praksis både fremad og tilbage, kan 

symboliseres gennem billedet af den romerske gud Janus. 

Janus er Gud for alle overgange og al begyndelse. Derfor har 

han to ansigter: Det ene skuer fremad, det andet tilbage.3 

Børnenes behov for i samme proces at blive introduceret for 

livet i skolen og at tage afsked med det kendte i børnehaven, 

er således noget, der er opmærksomhed på i den 

samskabende overgangspraksis. 

De mange fælles aktiviteter og gensidige besøg gør influerer på den måde, de professionelle ser deres 

arbejdsarena på: 

 

"Jeg oplever det faktisk ikke engang som 'besøg' mere. Det er mere en følelse af, at 

børnehaven også er ens arbejdsplads. Tidligere skulle vi koordinere og ringe over for at 

                                                        
2
 Larsen, I. Schoug: Samarbejde om det skolestartende barn. Akademisk Forlag, 2014 

3
 Chr. Gorm Tortzen: Janus i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 8. december 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=100701 
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høre om vi måtte træde ind på legepladsen. Nu går vi bare derover..., det er blevet 

naturligt for os at gøre. Hun (den samskabende pædagog) er jo også en del af skolen. Når 

man er så meget sammen styrkes relationerne." (Børnehaveklasseleder) 

 

Overgangsmarkører og spejlpraksis 

Der tænkes også i en række andre overgangspædagogiske greb og metoder. Bl.a. arbejdes der med 

det, der kan kaldes overgangsmarkører - et begreb afledt af Batesons begreb om kontekst-markør.4 

Overgangsmarkører er en særlig type kontekstmarkør, der signalerer ’sådan gør man her’ og som 

indeholder træk, barnet genkender fra tidligere. Det kan være en bestemt måde at indrette, lokalet på, 

pædagogiske metoder, regler, lege mm. som hjælper børnene ind i det nye gennem en lighed med 

noget, børnene kender fra børnehaven.5 Herigennem skabes en pædagogisk sammenhæng for børn og 

voksne:  

 

"Forskellen fra tidligere er for eksempel, at den samskabende pædagog bringer de lege, 

vi leger i børnehaven, med sig ind i skolen. Før anede de i skolen intet om, hvilke lege vi 

legede med børnene i børnehaven. Nu bruges de som en succesoplevelse i skolen." 

(Børnehavepædagog) 

Eksemplet viser, hvordan skolen gennem en samskabende praksis lader sig inspirere 'nedefra'. Men 

også modsat inspireres og forbindes fra skole til børnehave : 

"Sidste år, da der blev arbejdet med et eventyrtema i 0.klasse, trak den samskabende 

pædagog det med over til os i børnehaven. Vi gør ting, der bringer os sammen." 

(Pædagogisk leder) 

En af de samskabende pædagoger beskriver sine oplevelser og tanker om arbejdet med 

overgangsmarkører således: 

" Så fik jeg 0. klasse og fandt hurtigt ud af, hvilken betydning skolens regler havde for dem - 

at det var svært for dem. Det var noget, jeg tog til mig: Hvordan får jeg dem til at føle, at 

der ikke er 100 regler i skolen og én i børnehaven? Jeg prøvede derfor, uden at der skulle 

gå for meget skole i børnehaven, at tage nogle af reglerne med derned. Så begyndte jeg 

allerede fra oktober at gå op i skolen én gang om ugen, for at introducere dem til 

frikvarter, lokalerne og hvilke regler, der gjorde sig gældende. (...) Det var lærerigt for mig, 

at få lov til at være sammen med klassen og se, hvordan de reagerede. De fik lov til at 

udtrykke sig og fortælle, hvordan de havde det med de 100 regler. Der er også regler i 

børnehaven, men det er nogle lidt anderledes og skrappere regler i skolen. (Det betyder 

ikke) at vi laver skole i børnehaven - vi leger og hygger, men samtidig øver vi os på at følge 

skolens regler." 

                                                        
4 Bateson, G. : Steps to an ecology of mind. Jason Aronson Inc. Northvale, New Jersey London, 1972 
5
 Larsen, I. Schoug: Samarbejde om det skolestartende barn. Akademisk Forlag, 2014 
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Udover at være en meget fin beskrivelse af den processuelle karakter arbejdet har, illustrerer 

eksemplet også et andet træk ved den samskabende overgangspraksis, nemlig at der ikke som 

udgangspunkt tages afsæt i en specifik model eller en fælles forståelse for overgangsarbejdet. 

Ligesom arbejdsformen udvikles hen ad vejen, udvikles også den viden og metodik, som skal danne 

grundlag for den pædagogiske indsats. En af de samskabende pædagoger formulerer det således: 

"Der er intet vi kan læne os op ad. Vi kan heller ikke trække på viden fra andre 

kommuner, fordi der er ikke nogen, der har sådan nogle som os...". 

"Det er et arbejde, der beror meget på impulsivitet...og hvem, vi er som personer. Der er 

stor forskel på hvordan jeg og en anden samskabende pædagog ser tingene, hvad jeg 

lægger vægt på og arbejder på i forhold til børn og forældre. Man ville ikke bare kunne 

skifte mig ud med en anden, fordi det er et spørgsmål om, hvordan jeg arbejder..." 

(Samskabende pædagog) 

 

Den samskabende pædagog i centrum  

Den ovennævnte problematik illustrerer et centralt punkt for den måde arbejdet er organiseret på, 

nemlig at viden, kompetencer, pædagogiske greb og metoder alt sammen er forankret i og omkring 

den samskabende pædagog og hendes nærmeste samarbejdsparter. Der er både styrker og 

begrænsninger i dette. En af styrkerne er, at det er muligt at lade arbejdet forme sig løbende efter den 

aktuelle børne- og forældregruppe og tage højde for lokale forhold. Dette vægtes højt både af de 

samskabende pædagoger selv og af lederne. 

At lade sig lede af, hvad der viser sig meningsfuldt undervejs, giver også nogle begrænsninger. Når 

feltet for pædagogisk intervention er åbent, er det op til den enkelte samskabende pædagog eller 

samarbejdsrelation at beslutte, hvordan der skal ageres, med hvem og hvorfor. Det kan øge 

forskelligheden i de lokale praksisser, hvilket - som vi skal høre -, også kan medføre usikkerhed for de 

implicerede, men det  begrænser også muligheden for kvalitetssikring, teoriforankring og systematik i 

arbejdet.  

Det lægger et stort ansvar over på den samskabende pædagog, der skal stå inde for den givne praksis 

og vidensgrundlaget bliver stærkt personforankret. Det er også noget, der optager parterne i 

projektet: 

"Vi kan sidde her i prise projektet - fordi der ER godt og børnene befinder sig godt med at 

der er en kendt voksen, der følger dem. Men i det øjeblik man ikke er der, hvor bliver den 

viden så af? Det tænker jeg, er en udfordring i forhold til det at have en samskabende 

pædagog. Vi skriver selvfølgelig handleplaner, laver referater af møder osv., men hele 

hverdagsrutinen mangler at blive dokumenteret." (Samskabende pædagog) 

Problematikken bliver også tydelig, når den samskabende pædagog mangler på grund af sygdom eller 

andet. Så mangler der et kendskab til børn, forældre, rutiner osv., som ikke umiddelbart kan udfyldes 

af en anden medarbejder. Der er ingen manualer eller vejledninger: "Vi kan ikke bare sige, det er sådan 

her samskabende gør..." (Samskabende pædagog) 
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Der opstår også spørgsmål om, hvad der er vigtigst at arbejde med i overgangen og hvordan: 

"Jeg synes der bliver fokuseret meget på læringsmål i dagtilbuddet - og særligt i skolegruppen. 

Men, for at lære, skal børnene være i trivsel. Det er det, vi skal kigge på i overgangen. Men, hvad 

er det konkret, vi skal kigge efter, når de 'lander' i skolen? Hvordan kan vi måle deres trivsel? Og 

hvad skal de lære for at være i trivsel?" (Pædagog i børnehus) 

Den samskabende pædagog skal finde en måde, at forene de mange spørgsmål og overvejelser, der 

opstår i dialogen og samarbejdet mellem dagtilbud og skole. Det skal hun gøre i forhold til udvikling af 

sin egen praksis, men også i forhold til udviklingen af den fælles praksis, som hun står i midten af: 

 

 

FIGUR 3: SAMSKABENDE OVERGANGSPRAKSIS 

 

Den samskabende pædagog som videnscontainer 

At den samskabende pædagog i høj grad bliver den, der besidder viden og overblik, vurderes også 

positivt af samarbejdsparterne: 

 

"Det er en stor gevinst: Så slipper jeg for at skulle rundt en masse steder og hente 

informationer om børnene. Det får jeg serveret på et sølvfad af NN (den samskabende 

pædagog). Jeg behøver ikke at skulle finde sagsbehandlere, psykologer, pædagoger osv. 

Det er samlet i den samskabende pædagog, der har adgang til informationerne. Viden går 

ikke tabt fordi NN (den samskabende pædagog) har samlet det hele ." 

(Børnehaveklasseleder) 

Adgangen til informationer om det enkelte barn eller børnegruppen bliver således langt mere 

tilgængeligt og overskueligt, når der kun er én person, man skal gå til: 

" Inden vi fik de samskabende pædagoger overleverede vi børnene til 0.klasse på 

traditionel vis. På grund af vores tætte placering (mellem børnehus og skole) opstod der 

flere og flere samtaler eller møder omkring bestemte børn, fordi der lige var nogle 
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specifikke spørgsmål, der skulle drøftes. Pludselig havde vi rigtig mange 

overleveringsmøder. Men efter den samskabende pædagog er kommet til, har det ikke 

været nødvendigt. Hvis der er noget med børnene, går man til den samskabende pædagog. 

Det har sparet os for en masse møder og tid." (Børnehaveklasseleder) 

Som det vil fremgå af afsnittet om forældrenes erfaringer, er dette også noget forældrene vægter 

meget højt i samarbejdet. Det indebærer, at der langt hurtigere og mere specifikt kan sættes ind, hvis 

der opstår problemer i forbindelse med overgang og skolestart. Dette uddybes i efterfølgende afsnit. 

Også de samskabende pædagoger vurderer dette som et vigtigt aspekt af deres virke og deres faglige 

opgave: 

"Jeg synes det fungerer godt, når vi sidder i børnehaven og holder samtaler med forældre 

og pædagoger. Der snakker vi om trivsel og hvordan det går i børnehaven. Om efteråret, 

når vi holder skole-hjem samtaler i skolen, så deltager jeg også. Her kan man følge mange 

af de aftaler, der er indgået med forældrene, til dørs. Selv om man skal overlevere 

informationer om 25 børn, kommer det hele med, fordi det er samlet hos én person...., 

endda én de kender, hvilket gør det hele meget nemmere." (Samskabende pædagog) 

En af børnehavepædagogerne supplerer: 

"Der var normalt mange informationer, der gik tabt i overleveringsmøderne med skolen, 

fordi der var mange inde over. Det gav dårlig samvittighed, fordi der var mange ting, vi 

ikke fik fulgt op på. Alt det får NN (samskabende pædagog) nu fulgt til dørs, fordi hun ved, 

hvor hun skal lægge sine kræfter i de forskellige situationer." 

At den samskabende pædagog bliver 'videnscontainer' for vigtig og relevant viden, er således på 

samme tid en stor gevinst, men også en betydelig svaghed i projektet. Med en langtidssygemelding fra 

en af de samskabende pædagoger bliver det skrøbelige i dette forhold tydeligt:  

"Uden NN (samskabende pædagog) kan vi se, at vi mangler et stykke værdifuldt arbejde. 

Mange af de opgaver NN varetog, er nu lagt over på os, fordi det er opgaver, der SKAL 

klares. Men, vi kan se at vi mangler viden om, hvad de laver i børnehaven og omvendt: 

Børnehaveklassen mangler viden om, hvad der sker i børnehaven. Men vi prøver og 

forsøger at få det til at fungere."  (Børnehaveklasseleder) 

 

Den samskabende pædagogs rolle og opgave 

Der har været en del udfordringer undervejs i projektet og meget, der har skullet falde på plads for de 

samarbejdende parter. En af udfordringerne har handlet om at definerede samskabende pædagogers 

rolle og opgave: 

"Da de (samskabende pædagoger) blev ansat, var der ikke en konkret jobbeskrivelse. Vi 

fik at vide, at vi løbende skulle blive enige om, hvad stillingen indebærer. Den skulle vi 

være med til at udvikle. Så den hele tiden udviklet sig. Så, hver gang der holdes møder - 

er det mit indtryk - kommer der flere og flere ting til, som de (samskabende pædagoger)  

skal." (Børnehaveklasseleder) 
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"Da jeg blev ansat var det med en overordnet stillingsbeskrivelse, der var meget bred og 

uden detaljer. Beskeden har i de to år været, at vi bygger vejen mens vi går. Så, jeg har 

virkelig skullet finde ud af, hvad vi gør i bestemte situationer af samarbejdet. (...) der 

har også været en problematik med ledere, der er stoppet. Hvem må så beslutte og tage 

stilling til tingene? Det har været udfordrende at vi ikke har vidst hvem, gør hvad, og 

hvem bestemmer hvad? Det synes jeg har været meget udfordrende." (Samskabende 

pædagog) 

Det har igennem de par år stillingen som samskabende pædagog har eksisteret været en udfordring at 

undgå, at blive 'opslugt' af de traditionelle strukturer og forventninger: 

"Jeg synes at det kræver meget fokus på at bevare den rolle, som de samskabende 

pædagoger skal have. At man ikke falder i den grøft og siger, "nå ja.. Hun kan jo også 

lige... et eller andet", men at hun får lov til at være i det job, hun egentlig er ansat til at 

være i. Og det synes jeg egentlig også vi har været gode til, så hun ikke blev opslugt og 

blev stuepædagog eller lige kunne gå på legepladsen eller tage en formiddagsvagt som 

vikar. Vi har prøvet at holde det "helligt" sammen." (Pædagogisk leder) 

Det har dog taget tid at få indrammet opgaven, så den både kan tilgodese lokale behov og ønsker og 

samtidig også opnå en vis konsensus om, hvad en samskabende pædagog er, skal og kan. Og 

spørgsmålet er om den er faldet på plads på nuværende tidspunkt.  Der foreligger ikke nogen 

opdateret eller specificeret opgave- og stillingsbeskrivelse på nuværende tidspunkt, så der er stadig  

rum for forhandling, forandringer og tilpasning. 
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Ledelse 

Projektet er ikke som udgangspunkt tænkt ind i en projektstruktur, og forløbet har således heller ikke 

været støttet af  en egentlig projektstyringsmodel. Der er ageret mere ad hoc: "Vi lægger sporene, 

mens vi går" er det blevet formuleret. En sådan agil fremgangsmåde kan have sine fordele, men stiller 

krav til overblik og systematik i de løbende justeringer.   

Samtidig er og har projektstyringen været udfordret af en række problemstillinger: 

 En betrængt økonomi i Holbæk Kommune har ramt projektet indirekte gennem nedskæringer 

på skole- og dagtilbudsområdet. Dette har bl.a. haft indflydelse på omfanget af samarbejdet 

med SFO/skolepædagogerne og har været medvirkende til at de samskabende pædagoger nu 

indgår i normeringen i børnehusene (med lokale forskelle), hvilket som udgangspunkt ikke var 

tanken. 

 Ledelse af et samskabende samarbejde om overgangen til skolen i et distrikt krydser flere 

matrikler og to forvaltningsmæssige områder. Det forudsætter en høj grad af tværgående 

dialoger og forhandlinger, hvor spørgsmål som ledelsesret, personaleansvar, økonomi mm. skal 

afklares 

 Krydset mellem forvaltningsmæssige systemer indebærer også, at skole og dagtilbud er 

tilkoblet mindst to forskellige digitale platforme, som ikke kommunikerer sammen. Det 

indebærer besværligheder og et stort tidsforbrug, når der skal indkaldes til møder, laves 

diverse aftaler, overleveres informationer osv. Det øger også risikoen for at information går 

tabt, at der opstår misforståelser mm. Også forældresamarbejdet rammes af dette forhold, 

idet kommunikationen med forældrene på tværs af overgangen ikke forløber så smidigt som 

ønsket. 

 Udskiftning af flere ledere - herunder to skoleledere - har givet brud på kontinuiteten i 

ledelsessamarbejdet og har givet nogle konkrete tilbageslag, idet viden og erfaringer fra 

projektet forsvinder og de nye ledere først skal finde sig til rette i samarbejdet. 

 En langtidssygemelding blandt en af de fire samskabende pædagoger har givet nogle praktiske 

og ledelsesmæssige udfordringer især i det område, den sygemeldte pædagog er tilknyttet. 

Ledelse af samarbejdet omkring de samskabende pædagoger har således dels nogle indbyggede 

udfordringer, ligesom der af flere omgange har måttet justeres for uforudsete hændelser. Derfor har 

det også været en løbende proces, at finde en ledelsesstruktur, der matcher kompleksitetsgraden i 

opgaven: 

"Ledelsesopgaven har ændret sig markant fra vi startede op. Vi startede med at være 

meget firkantede: Det handlede om, hvem der havde ledelsesretten. De samskabende 

pædagoger boksede også med det i starten. Hvis de for eksempel var syge på en 

skoledag, var der tvivl om, hvem de skulle ringe til osv. Vi blev klogere hele tiden og har 

ændret løbende på ledelsesstrukturen. Jeg startede med at have ledelse på opgaven 

med en skoleleder, og det var egentlig okay til at starte med, men alligevel så kunne vi 

godt se, at det blev noget bøvl: Hvis jeg skulle ud og holde møde med NN (samskabende 

pædagog) , blev det svært, for jeg havde ingen ledelseskompetence overfor hende. Jeg 
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havde kun ledelse på opgaven. Mange af de opgavemæssige ting, som var udfordrende, 

krævede også en ledelsesbeslutning.(...). Derfor blev vi enige om, at det var bedst, hvis 

områdelederen tog sig af den overordnede del af ledelsen." (Pædagogisk leder) 

 

For de samskabende pædagoger har den skiftende ledelsesstruktur givet anledning til nogen 

usikkerhed og frustration - især for de samskabende pædagoger, der har været direkte ramt af 

skolelederskifte og -sygdom : 

"Jeg har haft en følelse af, at være lidt glemt, fordi der har været det lederskab, som der 

har været. Der har været mange ind over børnehuset pga. sygdom, så NN (pædagogisk 

leder), der egentlig var min nye leder, kendte ikke noget til den samskabendes funktion. 

Nu er der en midlertidig leder, men vi har stort set ikke været i institutionen samtidig. 

Derudover er der kommet en ny leder på skolen, men jeg føler ikke rigtigt at der er taget 

lederskab for mig på skoledelen." (Samskabende pædagog) 

Der er overordnet en oplevelse af, at man nu har fundet en ledelsesstruktur, der fungerer.  

Det ændrer dog ikke umiddelbart oplevelsen hos de samskabende pædagoger af, at være delt mellem 

to ledelsesmæssige 'stole': 

"Jeg har et godt samarbejde med mine ledere, - jeg har frie rammer og vi kan tale os frem 

til mange ting. Men jeg synes stadigvæk det kan være en udfordring, at have to, måske tre 

ledere. Man kan opleve at dumpe ned mellem to stole. (...)Når opgaven er fordelt på flere 

parter, er det svært at vide, hvem jeg skal gå til med uoverensstemmelser, problematikker 

osv."  (Samskabende pædagog) 

Uagtet de mange udfordringer med ledelsesstruktur er der dog generelt en oplevelse af, at projektet 

omkring de samskabende pædagoger har en meget høj prioritet ledelsesmæssigt. Der er ledelses-

mæssig  vilje til at arbejde med sammen på tværs af skole og dagtilbud om at løse udfordringerne. 

Også når det bliver rigtig udfordrende og der skal tages svære beslutninger: 

"Den store udfordring vi har haft i 2017, er på det økonomiske, hvor vi virkelig har været 

presset i Holbæk kommune. Der har vi ledelsesmæssigt bestræbt os på at lægge en 

beskyttende kerne om de samskabende pædagoger og sige: "Det er bare det sidste, vi rører 

ved". Det er derfor man lige nu, savner skolepædagogen, fordi det er én af de ting, man har 

kunnet spare væk ud fra de økonomiske udfordringer." (Områdeleder) 

 

Lokale forskelle - styrke og sårbarhed 

Kompleksiteten i ledelsesopgaven har medført, at man har opgivet at skabe en ensartet struktur for 

alle tre områder, og i stedet er nået frem til en model, hvor lokale forhold er bestemmende for såvel 

den ledelsesmæssige som den pædagogiske praksis. 
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"Vi har valgt at se på, hvad der var bedst for børn og forældre og det lokale samarbejde 

i de tre områder. Derfor har vi lavet et forpligtende samarbejde (netværk) mellem den 

pædagogiske leder på skole og dagtilbud, de samskabende, børnehaveklasselederen og 

storebørnspædagogen med henblik på lokalt at udvikle det koncept, som giver bedst 

mening for børn og forældre i overgangen og det er jo meget forskelligt for den enkelte 

matrikel." (Områdeleder) 

Der kan være styrker og svagheder i denne model. En af styrkerne er, at samarbejdet og rammerne for 

det, bliver mere fleksibelt og løbende kan forme sig efter aktuelle forhold og behov. Det giver gode 

muligheder for at imødekomme behov hos børnene og forældrene. Dette bør naturligvis vægtes højt i 

en evaluering. 

Modsat kan det også give nogle udfordringer og begrænsninger. For de samskabende pædagogers 

vedkommende, at der opstår forskelle i vilkår og rammer, som kan opleves urimelige eller uforståelige. 

Især spørgsmålet om i hvilken udstrækning man som samskabende pædagog indgår i eller står uden 

for normering. Problematikken består blandt andet i, hvor meget den samskabende pædagog kan 

hellige sig arbejdet med storbørnsgruppen/de skolestartende børn og hvor meget hun indgår i daglige 

driftsopgaver i børnehus og skole. Her er der relativt store forskelle i arbejdsvilkårene for de 

samskabende pædagoger. Er der ikke faste/generelle rammer for dette, vil det i princippet altid være 

til forhandling, hvilket kan skabe usikkerhed for de samskabende - men også for deres samarbejds-

parter, der kan blive usikre på, hvad de kan 'bruge de samskabende til'. 

 

En anden vigtig problematik ved den lokale model er, at det bliver vanskeligere at evaluere og udvikle 

på den pædagogiske praksis som et samlet hele. Hvad er det konkret, der 'virker' i overgangen? Hvad 

tegner den overgangspædagogiske praksis i distriktet? Hvilke pædagogiske greb og metoder er der 

hvilke erfaringer med? Hvilket teoretisk fundament hviler den samlede praksis på osv. For tiden 

evalueres lokalt på netværksmøderne, men det indebærer også risikoen for at  den erfaring, der 

uddrages, forbliver lokal.  

Vi har tidligere været inde på den samskabende pædagogs funktion som videnscontainer. Med den 

lokale ledelses- og praksismodel lægges der ekstra til denne funktion.  

Det anbefales i denne evaluering at tage dette op til drøftelse og vurdering. Der kan være store fordele 

ved at tænke viden (genereret i det samskabende samarbejde)  som noget, der kan og bør deles i hele 

organisationen som læring og som grundlag for en udvikling af en fælles systematik - en 

overgangspædagogisk model for arbejdet. Dette ville også gøre samarbejdet mindre sårbart over for 

personaleudskiftning, sygdom, ledelsesændringer osv. 
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4.2 Den samskabende pædagog som kulturforandringsagent 

Samarbejdet om overgang og skolestart i distrikt Skovvejen ser ud til at kunne noget, som ikke lykkes 

så ofte: At skabe en reel pædagogisk forbundenhed  mellem dagtilbud og skole. Modellen, hvor de 

samskabende pædagoger både er ansat i dagtilbud og skole, og hen over året flytter sin indsats fra 

dagtilbud til skole i takt med børnenes overgang, har flere fordele. Hvordan det fungerer for børnene, 

uddybes i det efterfølgende afsnit. Her vil skal vi se nærmere på den pædagogiske kulturskabelse, der 

sker i det tværgående samarbejde og dermed på den samskabende pædagogs rolle som 

kulturforandringsagent. 

Gennem det nære samarbejde i projektet mellem børnehavepædagog, samskabende pædagog og 

børnehaveklasseleder er der henover de seneste 2- 2,5 år, opnået en indholdsmæssig sammenhæng 

mellem praksisformerne og ikke mindst en gensidig respekt for hinandens fagområder.  

På spørgsmål om, hvad der her været udslagsgivende for at lykkes med dette, er svarene enkle: "Fordi 

vi mødes og snakker sammen...", "når man er meget sammen, styrkes relationerne...", "at vi holder 

møder både i børnehus og i skolen", "at man hen ad vejen får indsigt i hinandens arbejdsområder og 

arbejdspladser - og hvilke problematikker, man står i og hvad, hver især oplever."  

 

Indsigt i hverdagens praksis, kontinuerlige drøftelser og deling af erfaringer spiller således en stor rolle 

for samarbejdet og for anknytningen til hinandens praksis.  

Gennem denne deling og samskabelse, sker der også en refleksion over egen pædagogiske kultur: 

"Samarbejdet lærer os også, at det ikke kun er skolen, der skal forandre sig. Vi er også 

blevet opmærksomme på, at det er et meget beskyttet miljø, vi har i børnehaven. Det må vi 

arbejde med. Vi skal lære børnene at kunne agere i skolen." (Pædagogisk leder) 

Der suppleres fra en pædagog i børnehaven: 

" Vi havde en idé om, at vi skulle forberede børnene til skolen på en bestemt måde. Indtil 

den samskabende pædagog beder os om at lægge det hele væk, og i stedet arbejde med 

sociale relationer og selvhjulpenhed. (..)Der har den samskabende pædagog  og jeg virkelig 

kunne arbejde sammen, og også inddrage forældrene ved give dem nogle små opgaver. 

Det er alt sammen affødt af den pædagogiske sparring og diskussion. Nu har vi fundet et 

fælles grundlag til at gøre det, vi synes nødvendigt og relevant for børnene.  Vi stopper 

dem jo ikke med at øve bogstaver osv. Men vi skal ind og arbejde med andre ting i 

børnehaven."  

Selverkendelsen kan også handle om, at det syn, man som pædagog har på skolen, kan være 

outdatet: 

"Det var NN (børnehaveklasselederen), der fik os væk fra de konservative tanker om, at 

børnene skal sidde og lave opgaver osv., men at de derimod skal øve sig på til at sidde stille 

ved et bord, kunne finde ud af at være koncentrerede om det, de laver på et givent 

tidspunkt, osv. Det betyder ikke så meget om det er et spil eller noget andet." 
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Også fra skolens side har samarbejdet åbnet for selvrefleksion og nye erkendelser: 

"Jeg tror mange skolefolk har den selvforståelse, at vi er noget af det vigtigste i børnenes 

liv. (...). Jeg håber at projektet har ændret ideen om, at børnene er ubeskrevne blade,  når 

de kommer til os. Der er en grund til, at de kan de ting, de kan, når de kommer hertil. Der 

er nogen, der har arbejdet med dem og lært dem værdifulde ting. Det tror jeg, fra 

skolesiden, vi har glemt at sætte pris på tidligere." (Daglig leder, skole) 

Der er således ingen tvivl om, at det tætte og forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og skole, har 

formået at åbne for kulturelle udvekslinger, og at der er opstået en gensidig respekt, som også 

udmøntes i praksis. 

Dermed ser udfordringerne i overgangen fra dagtilbud til skole dog ikke ud til at være løst. Der er 

opnået meget i samarbejdet og i en fælles kulturskabelse i de umiddelbare relation mellem børnehus 

og børnehaveklasse, men der er dog en del erfaringer i projektet, der peger på at udfordringerne for 

nogle børns vedkommende er rykket opad i skolesystemet mod overgangen fra 0. til 1. klasse, hvor 

den samskabende pædagog ikke - eller kun i begrænset omfang - er til stede og hvor der ikke er et 

systematiseret overgangsarbejde. 

 

Den svære overgang rykker opad  

Problemet hænger sammen med at det samskabende samarbejde hovedsagligt retter sig mod 

overgangen fra Børnehus til 0.klasse . Den samskabende pædagog afslutter principielt sit arbejde med 

en årgang i slutningen af 0.klasse, hvorefter hun igen skal være på fuld tid i børnehaven med 

storebørnsgruppen.  Tanken er at skolepædagogerne skal overtage opgaven og følge børnene videre i 

skolesystemet fra 0.klasse til 1. klasse. Dette sker dog ikke pt. kun i begrænset omfang: 

"Fra starten var det tænkt sådan, at den samskabende pædagog skulle være i 0.klasse 

sammen med en børnehaveklasseleder og en skolepædagog. I takt med at den 

samskabende pædagog skulle være mere i børnehaven, skulle skolepædagogen 

overtage og være med i 1. og 2 klasse. Sådan ser det ud på papiret, dog er det ikke 

sådan i praksis. I Undløse er der ingen skolepædagog i 0. klasse og jeg tror heller ikke, 

der er de andre steder..."  (Samskabende pædagog) 

I to af de beskrevne 0. klasser er der et godt samarbejde med lærerne fra 1. klasse, der har nogle 

lektioner om ugen i 0. klasse. Der en oplevelse af, at lærerne gerne vil samarbejdet, men at der kan 

være strukturelle udfordringer, der vanskeliggør det. I år har en stor udfordring været, at time-

fagfordelingen ikke var faldet på plads, og man derfor ikke vidste, hvem der skulle være den nye 

klasselærer for 1. klasse i Nr. Jernløse. Der har derfor heller ikke været nogen at overlevere til.  

Samarbejdet og overleveringen fra 0.klasse til 1. klasse står således noget svagere end overgangen fra 

dagtilbud til 0.klasse. Det mærkes på børnene, når pædagogen ikke længere kan være tilstede som det 

formidlende og forbindende led. En samskabende pædagog fortæller om, hvordan hun oplever 

forskellen på børnegruppen i skiftet fra 0. til 1. klasse:  
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"Det ligner nærmest to forskellige klasser. Læreren siger, at der mangler pædagogens øjne på børnene. 

Der mangler én, der kan have det overordnede blik på den sociale trivsel i klassen." 

Der er opmærksomhed på problemet i området, men der er ikke fundet en løsning: 

" Vi talte om det dengang, vi startede projektet - at det var vigtigt, at vi ikke fik flyttet 

vanskelighederne til overgangen mellem 0. og 1. klasse. (...) Vi er bare ikke kommet så 

meget længere med det, end at vi er opmærksomme på problemet."  

(Pædagogisk leder) 

Der er blandt de samskabende pædagoger forskellige erfaringer med samarbejdet mellem 0. og 1. 

klasse. En af dem fortæller: 

"Jeg har ingen samarbejdsrelation til 1. klasse. Jeg er heller ikke i skolen i slutningen af 

skoleåret, - der er det børnehaveklasselederen, der står for overleveringen til 1. klasse. Jeg 

har heller ikke oplevet at lærerne fra 1. klasse har brugt mig, eller er kommet til mig med 

spørgsmål. (...) Jeg oplever ikke, at jeg bliver brugt, når 0.klasse er slut." 

Igen gør lokale forskelle sig gældende, idet der fra et andet område gives et konkret eksempel på, at 

den samskabende pædagog indgår i et samarbejde med lærerne i 1. klasse i forbindelse med en dreng, 

der har det særligt vanskeligt i overgangen fra 0. til 1. klasse. Her flyttes nogle timer fra børnehaven 

over i skolen, så den samskabende pædagog - som barnet kender og er tryg ved -, kan fungere som 

støtte for barnet i en periode. På den måde kan meget lade sig gøre kraft af stærke relationer og 

systemsammenhæng, men det understøttes ikke af systematik og rutinemæssige procedurer, der 

sikrer en sammenhængende praksis og kommunikation i overgangen mellem 0. og 1.klasse. 

 

Et samarbejde med mange grænseflader  

Betragtes overgangen fra børnehave til skole som en proces over tid, der strækker sig både mod 

børnehaven som afgivende instans og 1. klasse som modtagende, er holdet af involverede relativt stort 

og omfatter den samskabende pædagog, børnehavepædagog (fra storbørnsgruppen), børnehave-

klasseleder, klasselærer i 1. klasse og skolepædagog(-er), og krydser fire forskellige kontekster: 

Børnehus, SFO, 0.klasse og 1. klasse.  Da ikke alle børn fra samme børnehus kommer i samme klasse (i 

Nr. Jernløse skole), men deles mellem de to 0.klasser, kan holdet udvides med endnu en 

børnehaveklasseleder, dvs. der kan i princippet være tale om et samarbejde, der går på tværs af fem - 

seks kontekster:  
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Det er dog ikke indtrykket, at de pågældende ser sig om et samlet hold, der samarbejder om den 

samme gruppe af børn. Der er mere tale om en række samarbejdsrelationer, der er i spil på forskellige 

tidspunkter og i forskellige kontekster, hvor samarbejdsfladen mellem børnehave og 0.klasse er den 

mest udbyggede.  

 

Den høje grad af kompleksitet i samarbejdet og de mange relationer på kryds og tværs indebærer da 

også, at det kan være svært at få hold på aftalerne: 

 

" Jeg synes den største udfordring er dialogen mellem ledelse, medarbejdere, skole, 

børnehave.. , altså hele møllen, hvor grenene krydser ind over hinanden, med SFO-leder, 

andre ledere, læringsledere. Der bliver sat mange gode ting i værk, og talt om mange gode 

ting. Men jeg oplever også, at det clincher lidt: Så bliver der aftalt noget på ét møde og så 

er der andre, der sætter spørgsmålstegn ved det på et andet møde. Så bliver aftalerne 

ændret...., og man bliver i tvivl, om man selv skulle have givet noget information videre. Jeg 

oplever, at der er ting, der smutter i dialogen. Rigtig meget faktisk - det har været et stort 

problem til tider." (Samskabende pædagog) 

 

 

Mødestruktur 

At lykkes med at koordinere hensigtsmæssigt i dette komplekse samarbejde forudsætter en god 

organisering og hensigtsmæssig mødestruktur. Der da også er generelt stort behov for at aftale, 

koordinere og udvikle: "Vi siger ofte: Vi skal have snakket sammen! Der er bare virkelig meget kalender 

og koordinering, der skal hænge sammen." (Samskabende pædagog) 

 

Hen ad vejen er der  afprøvet og opstået flere typer af møder og samtaler i projektet, for at 

imødekomme den organisatoriske kompleksitet i samarbejdet. 

Der er generelt en oplevelse af , at der bruges meget tid på at holde møder og snakke sammen. Men, 

det opleves også nødvendigt at have løbende dialoger om og afstemninger af samarbejdet. For 

nuværende afholdes tre typer af møder: 

 

Netværksmødet er et mødeforum, hvor de samskabende pædagoger mødes med deres overordnede 

leder, dvs. områdeleder. Her planlægges praksis og laves aftaler for den kommende tid, ligesom der 

også evalueres på den foregående periode. Vigtigt i dette forum er bl.a. at få afklaret spørgsmål, 

hvortil der er behov for strukturelle ledelsesmæssig sparring eller -beslutninger. Der afholdes 

netværksmøde 4-6 gange årligt. 

 

Udviklingsmøder er lokale møder i hvert af de 3 områder , hvor de pædagogiske ledere fra dagtilbud 

og skole samt samskabende pædagoger og pædagogen fra storbørnsgruppen i dagtilbud deltager. Her 

er der fokus på den overordnede pædagogiske opgave og dens tilpasning til lokale behov og 

problemstillinger. Der afholdes ligeledes 4-6 udviklingsmøder årligt. 
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Teammøder er møder, hvor de samskabende pædagoger mødes med børnehaveklasseleder. Her 

planlægges den praktiske tilrettelæggelse af den kommende skoleperiodes samarbejde. Der afholdes 

teammøder hver uge. 

 

Årsplanlægningsmøder. I juni måned efter endt skoleår mødes de samskabende pædagoger, 

storbørnspædagogerne samt børnehaveklasselederne til et lokalt samarbejdsmøde en hel dag, hvor de 

i fællesskab planlægger næste års samarbejde og temaer, for både storgruppen samt den kommende 

0.klasse. 

 

Derudover deltager de samskabende pædagoger også i andre mødefora ud fra, hvad de vurderer, der 

er behov for. To af de samskabende pædagoger deltager således fast i personalemøder i børnehaven, 

men ikke i indskolingsmøder på skolen, mens det for den tredje samskabende pædagog er aftalt, at 

hun deltager på personalemøder i børnehaven, når der på dagsorden er relevante punkter i forhold til 

hendes arbejde. Dette aftales mellem den samskabende pædagog og den pædagogiske leder i 

børnehuset.  

 

Når behovet for at mødes og tale sammen, lave aftaler løbende osv. er relativt stort, hænger det 

sandsynligvis sammen med den relativt lave grad af systematik i samarbejdet. Når meget skal aftales 

løbende og alt principielt er til forhandling, koster det mødetid. Som tidligere nævnt, bliver det også 

vanskeligere at evaluere og dermed sikre, at de pædagogiske valg, der tages, også har den ønskede 

effekt.   

 

" Vi laver jo evalueringer af og til, men vi skriver ikke noget ned. Hvis vi opdager, at 

noget gik godt, gør vi det bare igen!" (Samskabende pædagog) 

 

Endnu et forhold, der bevirker at der bruges en del tider på møderelateret virksomhed er, at de 

digitale platforme, der anvendes i skole og dagtilbud ikke 'taler sammen' , hvorfor parterne i det 

samskabende samarbejde oplever en del tekniske besværligheder og tidsspilde i forbindelse med 

mødeplanlægning, -indkaldelser osv. Derudover  opleves også, at der fra tid til anden går information 

tabt i de usammenhængende systemer, hvilket besværliggør dialog og samarbejde. 
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4.3 Fokus på børnene 

Det samskabende samarbejde om skolestart i distrikt Engskov indeholder både kvaliteter og 

udfordringer for deltagerne. Rettes blikket mod børnenes udbytte tegner der sig et billede af et projekt 

med et store gevinster for børnene. 

Et af projektets store styrker er det tydelige og eksplicitte fokus på børnene i overgangen og en tilgang 

til samarbejdet, der bygger på en overbevisning om, at skellet mellem dagtilbud og skole kan forbindes 

gennem tværgående relationer og relevant pædagogisk samarbejde.  

For børnene betyder det, at de i overgangen fra børnehave til skole, møder voksne, der bogstaveligt 

tager dem ved hånden og følger med dem. Overgangen mellem dagtilbud og skole har historisk set 

været kendetegnet ved, at børnene i høj grad selv har skullet orientere sig i overgangen fra én verden 

til en anden, og en del børn har på denne færd oplevet skellet overvældende og ensomt. Dette er vel 

bekræftet af forskning i skolestart.6 

I projekt samskabende pædagoger har man taget problemet til sig, og taget ansvaret for at skabe en 

sammenhængende struktur for børnene (og forældrene) i overgangen. 

Der er i det samskabende samarbejde fokus på mange forhold, der har indflydelse på børnenes 

tryghed og læring i overgangen, blandt andet: 

 Barnets trivsel i den eksisterende børnegruppe i børnehaven og senere i den nye gruppe i 

skolen. Har barnet venner? Får det nye venner i skolen? Mister det vigtige relationer i 

overgangen? 

 Barnets  sociale kompetencer - kan det begå sig i en gruppe af børn? Kan det deltage i lege på 

en god måde? Har det brug for støtte i relationsdannelsen? 

 Barnets behov for en kendt voksen, der guider og introducerer til nye rammer, regler.  

 At der kan være brug for at barnet øver sig på den adfærd, der forventes af det i skolen ud fra 

en antagelse om, det at føle sig kompetent i det nye, kan have stor betydning for barnets 

oplevelse af (sig selv i) skolen 

 Barnets behov for at lære at agere i de større og mere åbne rammer i skolen, på legepladsen 

og i SFO 

 Pædagogiske greb (fx overgangsmarkører), der kan understøtte barnets læring i overgangen  

 Et særligt øje for børn, der oplever større udfordringer i overgangen til skolen og den mere 

strukturerede hverdag - og som den samskabende pædagog har et særligt ansvar for: 

" NN (samskabende pædagog)  følger jo ikke kun de børn, der i forvejen har det svært, men 

også de børn, der pludselig får det svært. Det er noget, vi har mange samtaler om, da det 

kan være børn, hvor problemet først opstår i skolens frirum... Det er der, børnene møder de 

største problemer, - og det er især her, vores arbejde ligger. Vi får ofte øje på problemerne, 

fordi vi iagttager børnene i den frie leg." 

                                                        
6
 Larsen, I. Schoug: Samarbejde om det skolestartende barn. Akademisk Forlag, 2014 
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Et eksempel på, hvordan den samskabende praksis forandrer den traditionelle praksis, er processen 

med klassedannelse. Før ansættelsen af de samskabende pædagoger havde man udskudt 

klassedannelse i distrikt Skovvejen, hvilket indebærer, at klasserne først dannes endeligt ved 

efterårsferien. Begrundelsen var, at personalet først skulle lære børnene at kende, så de kunne skabe 

en hensigtsmæssig sammensætning af børn i klasserne. 

Den udskudte klassedannelse medførte en del frustration blandt forældrene, der ikke kunne få oplyst, 

hvilken klasse deres børn skulle gå i og dermed fx hvilke klassekammerater eller børnehaveklasseleder, 

de ville få. Med de samskabende pædagoger, der har opbygget et nært kendskab til børnegrupperne 

gennem tiden i børnehaven, er det nu muligt at danne klasserne inden sommerferien. Det giver ro og 

tryghed for både børn og forældre, og gør det forberedende arbejde med børnene enklere. 

 

Indtryk fra feltobservationer 

Under feltobservationerne ses eksempler på pædagogiske greb og teknikker, hvor der med en ydre 

struktur arbejdes på at skabe en indre struktur hos børnene og dermed med tiden en kompetence på 

det pågældende område. Et eksempel er time-timeren.  En time- timer 

er et ur, som viser tiden visuelt i form af en stor rød skive, der drejer 

rundt. Man stiller sit ur til eksempelvis 25 min. Børnene kan se, at tiden 

og den røde skive bliver mindre og mindre, hvilket giver en visuel 

forståelse for meget tid, der er tilbage.  

I observationerne i børnehaveklassen blev det tydeligt, at time-timeren 

er kendt af børnene, og at den funger støttende for dem, når 

koncentrationen er ved at høre op: 

 

Observation børnehaveklasse, april. Børnene sidder ved borde og er i gang med en skriftlig opgave. 

Efter et stykke tid begynder der er at brede sig en vis uro blandt børnene og koncentrationen tabes. 

Børnehaveklasselederen rejser sig og siger: "Så er der lidt for meget uro. Nu sætter jeg uret, så I kan 

følge med i tiden." Børnene registrerer, at uret sættes (på ca. 10 minutter) og hurtigt sænker der sig ro 

igen. Nogle af børnene kigger med mellemrum på time-timeren og følger med i nedtællingen. Alle 

børnene arbejder på opgaven indtil tiden er udløbet. 

Der er mange fine overgangspædagogiske greb i det arbejde, der finder sted i besøgene på skolen, og 

som giver børnene en fornemmelse af, hvad det vil sige, at gå i skole. I de besøg, der observeres i 

forbindelse med evalueringen, ser vi dog også en tendens til at de pædagogiske aktiviteter sker i en 

traditionel skoleorienteret forståelse af forberedelse. Således ser vi børnene sættes i en position, hvor 

de skal øve sig på at modtage og følge instruktioner fra de voksne: De får stillet spørgsmål og skal 

svare, de får en instruktion og skal løse opgaver, de skal sidde stille og vente på, at de der gives en ny 

instruktion osv. Med anerkendelse af, at dette også er vigtigt, giver observationerne anledning til 

overvejelser om børnene kunne bidrage på anden vis i de skoleforberedende aktiviteter. For eksempel 

at besøget forberedes af børnene (i fællesskab med de voksne) ud fra spørgsmål som: Hvad vil vi gerne 

se eller lære i dag? Hvordan kan vi undersøge det? Hvad er vigtigt at vide om skolen - eller at kunne i 
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skolen? Hvordan øver man sig på det?   

 

Det er vanskeligere at være modtagende end at være aktivt bidragende for børn i 5-6 års alderen, og 

dette forhold kunne der med fordel arbejdes mere eksplicit med i overgangsarbejdet. Der er andre 

eksempler fra feltobservationerne, hvor lignende problematik gør sig gældende. Som observatører 

opstod flere gange spørgsmålet: "Ved børnene hvorfor de skal dette og hint? Ved de, hvad de skal øve 

sig på her og hvorfor?"  Sættes opgaverne ikke ind i en ramme, som giver mening for børnene, bliver 

det overvejende en øvelse i at gøre, hvad de voksne siger og barnets position som aktør i egne 

læreprocesser reduceres. Det overordnet stærke børneperspektiv, der i øvrigt karakteriserer 

overgangsarbejdet i distrikt Skovvejen, ser således ud til at svækkes præcis dér, hvor børnene historisk 

og kulturelt også oplever et sammenstød: I det konkrete møde mellem børnehavens overvejende 

børnecentrede pædagogik og skolens overvejende voksencentrerede pædagogik.  

 

Det er en vanskelig balance, som de samskabende pædagoger skal håndtere og hvordan det opleves af 

børn og forældre vil variere. Evalueringen giver dog anledning til at pege på nogle opmærksomheds-

punkter i det videre arbejde: 

 1) At der ikke sker en instrumentalisering af bestemte sider af overgangsarbejdet, hvor man bliver 

optaget af bestemte metoder eller mål og mister blikket på formålet med disse ( børnenes læring og 

oplevelse)  

2) at der bevares et stærkt børneperspektiv i arbejdet, som rettesnor og faglig 'overligger' på arbejdet. 

At arbejde ud fra et børneperspektiv indebærer, at forholde sig på en måde, som er indlevende, 

reflekterende og som sætter fokus på de involverede børns oplevelser.  

Gunillan Halldén, svensk barndomsforsker siger, at børneperspektivet "handler om hvilken plads børn 
gives i vores samfund, hvilke generelle erfaringer, det giver børn, og på hvilken måde børn udtrykker 
disse erfaringer".7 Omsat til overgang og skolestart kunne det omformuleres således: 
 

Et børneperspektiv på skolestarten handler om, hvilke erfaringer børn gives i mødet med 
skolen/skolens pædagogik, på hvilke måder børn udtrykker disse erfaringer - og ikke mindst: Hvordan 
de voksne forstår at se og anvende disse erfaringer i udviklingen af en overgangspædagogisk praksis. 

 

I dette perspektiv udgør børnenes reaktioner og udtryksformer i forbindelse med de skoleforbereden-

de aktiviteter betydningsfuld information til de professionelle. Overses disse, overses vigtig feedback 

til de professionelle. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7
 Halldén, G. Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp. Pædagogisk forskning i Sverige. Vol 8, 

2003 
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Børn i udsatte positioner 

De samskabende pædagoger har en særlig opgave i forhold til børn, der  oplever særlige udfordringer i 

overgangen til skolen eller som på anden vis befinder sig i en udsat position. I forbindelse med 

projektet, har de samskabende pædagoger taget en uddannelse i inklusion. Det giver dem - ud over 

deres generelle faglige baggrund - også særlige kompetencer i forhold til at arbejde med 

inklusionsprocesser i børnegruppen. 

 

Der er i det hele taget i projektet både ønske og vilje til at tage hånd om de børn, der oplever 

vanskeligheder i skolestarten. En af de bagvedliggende drivkræfter for projektet har været en erfaring 

med, at børn, som trivedes i børnehaven, i skolen kom til at fremstå som 'vanskelige' eller som børn, 

der ikke var klar til skolen. Dette ville man gerne ændre på. 

Et af grebene, der arbejdes med her, er netop overgangsmarkører og andre måder, at bringe skolen og 

børnehave tættere på hinanden pædagogisk, så de mere usikre børn får udvidet støtte til at udvikle 

færdigheder, der er vigtige i skolen.  

Det indgående kendskab de samskabende pædagoger har til 

børnene, har da også stor betydning for de børn, som oplever 

usikkerhed og utryghed i skolestarten . Der er hos de 

samskabende pædagoger et særligt blik på eksklusionstruede 

børn og en stor faglig viden at trække på. Der var under feltobser-

vationerne på skolerne flere eksempler på børn, der bliver kede 

af det i forskellige situationer - for eksempel når der skal siges 

farvel til forældre om morgenen.  Her  bliver den samskabende 

pædagog  hurtig opmærksom på situationen, og går nærmest 

ubemærket hen og lægger en arm om skulderen eller snakker lidt 

med barnet. Eftersom den samskabende pædagog kender barnet, og måske også baggrunden for 

usikkerheden, bliver hændelsen let og nænsomt  håndteret. Det hjælper børnene igennem situationer, 

der nemt kunne have udviklet sig i en uhensigtsmæssig retning. Børnene undgår at blive udstillet i en 

sårbar situation og den samskabende pædagog kan sammen med barnet opbygge en strategi for, 

hvordan lignende situationer  kan håndteres fremover. 

Det er sandsynligt, at denne kompetence til at se og inkludere de sårbare børn, kan have en afgørende 

betydning for børnenes fortsatte skolegang. Fra forskningen i skolestart ved man, at den første tid i 

skolen, har stor betydning for barnets trivsel på kort såvel som på længere sigt.8 Når der gennem 

ansættelsen af samskabende pædagoger i distrikt Skovvejen sættes ind med ekstra ressourcer i den 

første tid i skolen, kan det således have positiv effekt på lang sigt - især for de børn og familier, som i 

forvejen befinder sig i en sårbar position. 

Der er da også et stort ønske hos de samskabende pædagoger om at være klædt godt på fagligt, for at 

kunne håndtere inklusionsopgaverne: 

 

                                                        
8
 Larsen, I. Schoug: Samarbejde om det skolestartende barn. Akademisk Forlag 2014 
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"Vi  (de samskabende pædagoger) har jo ekstrem stor viden om den kommende årgang 

skolebørn. Der er en meget stor gruppe af umodne børn, som vi har talt meget om. Vi er 

i gang med at få etableret en aftale om at få supervision af en psykolog, der kan give os 

sparring på, hvordan vi håndterer denne gruppe børn. Det er sådan noget jeg snakker 

med børnehaveklasselederen om. I kraft af min rolle, kan vi meget lettere tilrettelægge 

en opstart for dem, hvor vi tager bedst muligt hånd om dem." (Samskabende pædagog) 

 

Der er enighed om at den samskabende pædagog med sit fokus på gruppen af skolestartere, udgør en 

stor tryghed og støtte for børnene. De ved, at hun er der, og at hendes arbejde er at hjælpe dem, hvis 

de får brug for det. 

 

"Den samskabende pædagog spiller en særlig rolle for børnene. Hun kan give lidt mere 

til børnene i disse tider, hvor alle løber rundt om har så travlt. De (børnene) forbinder 

hende med noget rart og godt samtidig med at de forbinder hende med skolen." 

(Pædagogisk leder) 

 

I samarbejdet med familien spiller den samskabende pædagog også en meget central rolle. Netop fordi 

den samskabende pædagog følger børnene fra det sidste år i børnehaven og det første år ind i skolen, 

kan hun være den, der sikrer en sammenhængende forståelse af barnet og eventuelle problematikker 

på tværs af overgangen. Og det prioriteres højt af de samskabende pædagogerne at indtage en central 

rolle i forældresamarbejdet: 

 

"De samtaler, der er med enkelte familier, der er jeg med fra start i storebørnsgruppen - 

også selv jeg måske ikke er i børnehaven på det tidspunkt. Det har givet god mening hos 

os (...) Jeg skal gøre et stykke benarbejde for at komme hurtigt 'indenfor' i dialogen med 

familien. Det nytter ikke noget, at jeg først begynder på det i januar-februar." 

(Samskabende pædagog) 

 

Forældrene føler sig da også meget trygge ved den samskabende pædagog og ser det  det nære 

kendskab til børnene som en stor værdi. Dette ligger som en base, hvorpå mange små og større 

problemer afhjælpes : 

 

" Vi har en dreng, der har rigtig svært ved at sidde stille Det er ikke et problem for ham, 

men for de andre fordi de bliver forstyrret. Men her ved NN (samskabende pædagog) 

hvad hun skal gøre, og at hvis hun sætter sig med vores søn mellem benene eller på en 

bestemt pude, så sidder han stille. Hvis ikke NN havde været i den klasse, så havde vores 

søn været det irriterende barn, der forstyrrer alle de andre, og dermed hurtigt blevet sat 

i en bås. Det tror jeg og håber jeg på, at vi undgår, fordi NN ved hvad vores søn 

indeholder og hvad det er, der skal til for at han kan sidde stille." (Mor til et barn i 

0.klasse) 

 

I den beskrevne situation afhjælper den samskabende pædagog en mulig udpegning af et barn som 

'problem', hvilket kan være afgørende for hans videre udvikling og sociale position i klassen. 
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Et andet forældrepar fortæller om, hvordan den samskabende pædagog har hjulpet deres søn, som 

har nogle finmotoriske udfordringer. Hun tager sig tid til at øve med ham i skolen, og giver ”lektier” 

samt pædagogiske råd til forældrene om, hvad de kan gøre derhjemme. Forældrene er overbeviste 

om, at problemet ikke var blevet spottet så hurtigt og indsatsen ikke så effektiv, hvis børnehave-

lasselederen havde været alene med en klasse af helt nye og ukendte børn. 

Et af de vigtige træk i disse fortællinger er, at forældrene ikke føler sig udpeget og de udtrykker 

taknemmelighed for den hjælp, der bliver givet til dem og deres barn. I det pædagogiske arbejde med 

børn i udsatte positioner er en positiv relation til forældrene af meget stor værdi. Det forhold, at de 

samskabende pædagoger kan sætte tidligt ind over for konkrete problemstillinger indebærer den 

mulighed, at problemerne ikke når at vokse sig store - og dermed er de mere overskuelige for 

forældrene at samarbejde om. En tidlig indsats og forebyggelsen af en stigmatisering af børn og/eller 

familier er således et væsentligt træk  og en stor værdi ved det samskabende samarbejde. 
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4.4 Det samskabende samarbejdes betydning for forældrene 

Generelt er forældrene meget begejstrede for det samskabende samarbejde, der sker mellem 

dagtilbud og skole. Der er i forældrenes øjne meget åbenlyse positive effekter af samarbejdet, og de 

forældre, der har oplevet overgangen til skolen 'før' og 'efter' ansættelsen af de samskabende 

pædagoger, oplever væsentlige forskelle: 

" Skolestarten har været utrolig nem. Der har ikke været nogen problemer. Min søn har 

været klar til det, godt klædt på og har vidst, hvad han skulle gør fra dag ét. Man kan se, at 

det betaler sig, at de har været oppe og besøge skolen mange gange. Han kunne vise os, 

hvor alting var osv." 

For forældrene udgør den samskabende pædagog den centrale figur i overgangsarbejdet. Der er 

anerkendelse af, at arbejdet sker i et tæt samarbejde mellem børnehavepædagog og børnehave-

klasseleder, men der er ingen tvivl om, at den samskabende pædagog er den primære relation for 

forældrene. Rollerne er da også sådan fordelt i overgangsarbejdet, at den samskabende pædagog har 

den tætte kontakt med forældrene i overgangen, men at børnehaveklasseleder og senere 1. klasse 

lærer overtager i takt med at den samskabende pædagog trapper timerne i skolen ned. 

Forældre, der har haft børn i skolen fra projektet startede, føler sig generelt godt orienterede om 

projekt  samskabende pædagoger. Der er også generel viden om, hvad formålet med de samskabende 

pædagoger er : 

"Det handler om at skabe tryghed for mit barn, ved at den samme voksne følger ham 

fra børnehave til skole. En voksen, der har kendt ham gennem et år, der sørger for at 

han overleveres godt til skolen og at han føler sig parat."  

Flere af forældrene understreger dog også betydningen af det forberedende arbejde, der sker i 

børnehaven og fortæller, at børnehaven længe har arbejdet med overgangspædagogik. 

Forældre, der har oplevet 'før' og 'efter' ansættelsen af de samskabende pædagoger, ser i det nye 

samarbejde en tydeligt forbedret praksis: 

"Jeg havde rigtig mange samtaler med skolen op til skolestart. Det gjorde overgangen 

mere glidende sammen med NN (samskabende pædagog). Hvis vi er trygge, er vores 

børn det også. Overgangen har været mere glidende og behagelig i forhold til hvad jeg 

oplevede tidligere med min søn. Han blev mere eller mindre kastet ud i det: "I dag går 

du i børnehave, i morgen går du i skole. Nu er du stor, nu skal du klare dig selv". Nu 

tager de jo nogle af de små ting med op i skolen, som f.eks. hvordan man tager tøj på i 

garderoben, dermed er der nogle vigtige støttende elementer." 

Især forældre til børn, der har været utrygge eller som har oplevet konkrete problemer i forbindelse 

med skolestarten, oplever, at der er blevet taget godt og professionelt hånd om tingene: 

"Da min søn kom hjem fra første skoledag sagde han: "Jeg skal aldrig mere i skole!" Han 

syntes, det var det mest forfærdelige i verden. Hvis det havde været en lærer, der ikke 
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kendte ham, havde det måske gået helt galt. Det har helt sikkert hjulpet ham, at NN (den 

samskabende pædagog) har været der og har kunnet støtte ham." 

Når forældrene bliver spurgt om, hvad det er i det samskabende samarbejde, der virker, er det først og 

fremmest den nære relation til den samskabende pædagog, men også generelt det udbyggede 

samarbejde mellem de samskabende pædagoger, børnehavepædagoger og børnehaveklasseleder. 

"Man kan sige, at nu bliver det pludselig to-vejs: De samskabende trækker børnehaven 

med op i skolen, men de trækker også skolen ned i børnehaven." 

 

En svær overgang til SFO 

Hvor der er stor anerkendelse af samarbejdet mellem børnehave og 0.klasse, er der modsat en 

oplevelse blandt forældrene af, at overgangen til SFO fra børnehusene i Nr. Jernløse har været 

utilstrækkelig. Forældrene fortæller, at de ikke føler, at de kender SFO personalet selv efter tre 

måneder, og at de har svært ved at se SFO'ens pædagogiske bidrag til overgangsarbejdet.  

 

" SFO-starten blev rigtig dårlig, fordi børnene blev overladt til sig selv. De kendte ikke 

rigtig de voksne, og den voksne man kendte fra skolen og børnehaven, fulgte ikke med i 

SFO. Og det er okay, men her i Nr. Jernløse har de også fået skruet ned for det, der 

hedder "lad os lige få børnene introduceret i SFO'en". Forhen havde børnene 14 dage, 

hvor de lærte SFO'en, de voksne og de andre børn at kende. Det er faldet fuldstændig 

bort og for os resulterede det i, at vi hentede vores barn den første dag, grædende på 

legepladsen."  

I Nr. Jernløse er oplevelsen blandt forældrene, at der ikke har været en reel indkøring af børnene til 

SFO. For nogle af børnene har det betydet en usikker start i SFO, for andre ikke - de synes bare det er 

dejligt, at komme over i SFO og lege. Men usikkerheden blandt forældrene er stor. 

Forældrene føler sig generelt utilstrækkeligt informeret om SFO og nævner blandt andet, at 

de ikke har modtaget et introduktionsbrev eller lignende.  

Forældrene i Undløse ser en bedre sammenhæng mellem SFO og 0. klasse. De oplever også at 

introduktion til SFO'en har været tilfredsstillende. En afgørende faktor for de meget forskellige 

oplevelser af overgangen til SFO er, at den samskabende pædagog i Undløse reelt har et samarbejde 

med SFO-personalet, og at SFO gradvist introduceres for børn og forældre som en del af den 

etablerede praksis i området. 

 

 

Gode råd fra forældrene 

Forældrene bliver under interviewene bedt om gode råd til den videre udvikling af det 

samskabende samarbejde. Her er det vigtigste råd, at sikre en sammenhæng mellem 

børnehus og skole, der også omfatter SFO. Som det er nu, kan forældrene ikke se en rød tråd 

mellem børnehus, 0.klasse og SFO i overgangsarbejdet.  

 



Samskabelse om skolestart i distrikt skovvejen 

 

38 

 

Et andet råd fra forældrene er, at Holbæk Kommune/distriktet fortsat skal prioritere det 

samskabende samarbejde om skolestarten. Først og fremmest fordi de kan se, at det fungerer 

for børnene og giver en bedre omstilling til skolen, men også fordi forældrene kan se, at der 

er pædagoger, der brænder for samarbejdet - både i børnehaven og i skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


