Pressemeddelelse
Børneuniverset og Snejbjerg Skole har søgt og fået bevilget midler fra Egmont Fonden til et
spændende overgangsprojekt ’Den gode skolestart for alle i Snejbjerg’.
Projektperioden er fra skolestart 2020 til udgangen af 2021.
Projektbeskrivelse
Vi ser børn, der har det svært ved overgangen fra daginstitution til skole og SFO. Børnene
mangler kompetencer i forhold til deltagelse i fællesskabet.
Den gode skolestart for alle i Snejbjerg er et projekt, der skal sikre trivsel, udvikling og læring
hos alle børn. I projektet inddrages de fagprofessionelle, forældrene og børnene fra
daginstitution, skole og SFO.
Der planlægges fælles aktiviteter på tværs af institutionerne i emneuger, fælles
forældrearrangementer og fælles forældresamtaler. Desuden etableres et tættere samarbejde
imellem de fagprofessionelle for at sikre en bedre overgang og skolestart for alle børn med
særlig fokus på de udsatte børn.
Der etableres en overgangsgruppe for de udsatte børn med særligt fokus på barnets
perspektiv.
Vi har fået bevilget kr. 400.000 til projektet hos Egmont Fonden. Derudover ligger der en
egenfinansiering hos de to institutioner.
Baggrund
Snejbjerg har ca. 4500 indbyggere og er en forstad til Herning. Snejbjerg er en by i rivende
udvikling med masser af nybyggeri og tilflytning til området.
Boligmassen er overvejende ejerboliger men der er en stigende mængde lejeboliger. Rundt om
Snejbjerg ligger et opland med småbyer og landbrug, som hører til skoledistriktet.
Vi har derfor hele det sociale spekter, både socialt udsatte, forældre med lav og høj indkomst
og en stigende andel af tosprogede familier i skoledistriktet. Forældrene har forskellige
familiemønstre og forskellige indstillinger til opdragelse, det kan være med baggrund i
skilsmisser, forældre i udsatte positioner, karrierefamilier og kulturforskelle.
Hvem er vi?
Børneuniverset er en daginstitution for 238 børn i alderen 0-6 år. Institutionen er fordelt på
fire matrikler, hvoraf førskolebørnene et år før skolestart fysisk er placeret i lokaler i
indskolingen på Snejbjerg Skole.
Snejbjerg Skole er en folkeskole med 462 elever fra 0.-9. klasse. Skolen er tosporet fra 0.-6.

klasse og tresporet fra 7.-9. klasse. Snejbjerg Skoles SFO har 160 børn fra 0.-4. klasse.
SFO’en er fysisk placeret i indskolingen på Snejbjerg Skole.
Børneuniverset og Snejbjerg Skole og SFO har haft et godt samarbejde igennem mange år,
men vi oplever at stå med en ny udfordring i forhold til flere børn, der har svært ved
skolestarten. Derfor vil vi styrke både det tværfaglige samarbejde og forældresamarbejdet, for
at skabe en mere tydelig og gennemsigtig overgang fra førskolegruppe til skole og SFO.
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