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Dette skema er Slagelse Kommunes
brobygningsskema. Skemaet skal støtte
jeres barns vej fra børnehave til skole.

Skemaet er en beskrivelse af alt det jeres
barn allerede kan (kompetencer), og ikke
mindst de ting jeres barn næsten kan med
den rette støtte fra andre børn og voksne
(potentialer).
Beskrivelsen i skemaet er vigtigt, for at jeres
barn fortsat kan blive udfordret i det han/ hun
næsten kan. Jeres barn skal have god støtte
hjemme og i børnehaven til denne udvikling,
så han/ hun hurtigt lærer selv at klare nye ting.
Brobygningsskemaet er et arbejdsredskab til de
voksne, der er eller snart skal til at være en del
af jeres barns hverdag. Ved at læse beskrivelsen af barnets kompetencer og potentialer, får de
voksne et rigtig godt værktøj i arbejdet med jeres
barn. Og det betyder, at de mål, der er sat for barnet, følger med ved overgang fra dagtilbud til skole
og er med til at skabe fortsat udvikling og tryghed.
De voksne i børnehaven udfylder skemaet med barnets kompetencer og potentialer. Herefter holder
børnehave og forældre et møde omkring det udfyldte
skema. Her har I som forældre mulighed for at kommentere og ikke mindst supplere børnehavens iagttagelser, med det kendskab I har til jeres barn.
I behøver ikke at have udfyldt skemaet, når I kommer
til mødet. Det kan dog være en rigtig god ide, at I har
gjort jer nogle overvejelser i forhold til børnehavens
iagttagelser af jeres barn.
Når jeres barn er optaget i skolen, vil I blive inviteret til et
informationsmøde om jeres barns skolegang.
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Kompetencer og potentialer
Potentiale er det, barnet præsterer, når
han/hun får hjælp og støtte af en voksen.
Potentialet bliver til en ny kompetence
gennem støtten.
Kompetence er det, barnet kan selvstændigt. Kompetence er en positiv størrelse, idet barnet altid vil have kompetence i en eller anden udstrækning.
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