De Gode Overgange
Sundhedspleje — dagpleje/vuggestue
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SKIVE.DK

Indledning
Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring
barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes mellem de fagprofessionelle,
har stor betydning for barnets overgang fra én institution til en anden og for barnets
trivsel og gode start ”det nye sted”. Desuden har samarbejdet stor betydning for, at
vigtig viden om barnet ikke går tabt.
For at sikre at alle børn får den bedst mulige overgang fra et sted til et andet, og for at
sikre at vigtig viden ikke går tabt i overgangen, er der i Skive Kommune udviklet en
fælles overgangsmodel.
Overgangsmodellen anvendes hver gang et barn skifter, eks. fra sundhedsplejen til
dagpleje eller vuggestue, fra dagpleje eller vuggestue til børnehave og fra børnehave
til skole.
Overgangsmodellen beskriver rammen for, hvordan samarbejdet skal foregå mellem de
voksne ved barnets overgang fra et sted til det næste.
Skive Kommune ønsker med konceptet ”den gode overgang” at etablere en fælles model og ramme for, hvordan de forskellige overgange i børns institutionsliv håndteres.
Modellen består af:
·

En beskrivelse af konceptet for hvert område

·

Et Dialogskema (forældrenes forberedelse til overgangssamtalen) (bilag 1)

·

Et Overgangsskema (med fakta oplysninger om barn og forældre) (bilag 2)

·

Et ark med støttespørgsmål til evalueringen af overgangen (bilag 3)

Overgangsmodellen er opdelt i SKAL og KAN opgaver.
·

SKAL opgaver er det, der skal foregå i alle områder.
Der laves en lokal aftale om hvordan.

·

KAN opgaverne er til inspiration og der kan laves lokale aftaler om

Der vil efter 2 år blive lavet en evaluering af konceptet dels på lokalområde niveau,
dels samlet for hele Kommunen.
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Sundhedsplejen
Alle familier tilbydes i 2015:
Barselsbesøg, hvis familien udskrives fra sygehuset indenfor 72 timer efter fødslen.
Førstegangsfødende:
5 hjemmebesøg: Det sidste ved ca. 8 mdr. (3 besøg inden 2 mdr., 1 besøg ved ca. 8
mdr.)
Flergangsfødende:
3 hjemmebesøg: Det sidste ved ca. 8 mdr. (2 besøg inden 3 uger, 1 besøg ved ca. 8
mdr.)

SKAL OPGAVE:
Generelt

·
·
·
·
·
·

Børnene trivselsvurderes ved alle kontakter, dokumenteres i Novax journalen.
Forældrene orienteres om indskrivning til dagtilbud ved etableringsbesøget
Sundhedsplejersken / dagplejepædagogen/ pædagogen kan lave aftaler om, at
dagplejepædagogen/ pædagogen deltager i Åbent Hus eller mødregruppe.
Overgangsskemaet udfyldes elektronisk sammen med forældrene ved sidste besøg.
Skemaet lægges på ”Sundhedsvejen”.
Kopi sendes elektronisk til forældrene.

Forældrene afleverer selv ”Overgangsskemaet” til dagplejen/vuggestuen.

SKAL OPGAVE:
Overlevering for børn med stafetlog
Forældre til børn med stafetlog inviteres til overleveringsmøde, hvor både sundhedsplejerske, dagplejen/ vuggestuen og andre relevante fagpersoner f.eks. fysioterapeut,
ergoterapeut, familierådgiver e.a. kan deltage.
Formål: At der sker en formaliseret udveksling af informationer og viden om børn,
hvor der arbejdes i stafetlog, til gavn for barnets udvikling og trivsel i dagplejen/
vuggestuen.
Overgangsskemaet (bilag 2) skal anvendes.
Ansvarlig: Sundhedsplejersken/stafetholderen
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SKAL OPGAVE:
Evaluering af overgang mellem sundhedsplejen og dagtilbud
Evalueringen sker 1 x årligt.
For børn i dagplejen på det årlige møde mellem Sundhedsplejen og Dagplejen
For vuggestuebørn ved at leder af Sundhedsplejen deltager på ledermøde i Dagtilbud.
Formål:
At forbedre samarbejdet ved overgangen fra sundhedspleje til dagtilbud.
Ansvarlig: Dagplejen/vuggestuen
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Overgangsskema

Bilag 2

Skemaet udfyldes af barnets forældre sammen med sundhedspleje, dagpleje, vuggestue eller børnehave før barnets overgang:
·
·
·

Forældre og sundhedsplejerske før barnets starter i dagpleje/vuggestue
Forældre og dagpleje/vuggestue før børnehavestart
Forældre og børnehave før skolestart

Skemaet skal anvendes ved alle overgange
Barnets navn:
Barnets cpr.nr:
Forældremyndighedsindehaver:
Fælles:
Ja
Nej
Har barnet været tilknyttet:
PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)
Tale/høre konsulent:
Psykolog:
Fysioterapeut:
Ergoterapeut:
Sygehus:
Speciallæge:
Andet:
Kort beskrivelse af barnets styrker og særlige kendetegn:
Kort beskrivelse af eventuelle vanskeligheder eller særlige udfordringer:
Kort om graviditet, fødsel, ernæring og udvikling
Er der ordblindhed i familien?
Får barnet medicin?
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Afdelingsnavn
Skive Kommune
Vejnavn + nummer
Postdistrikt
Tlf.:

xxxx xxxx

Mail: xxx@xxxx.dk
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