
Køreplan for Kometforløb 2014-2015 

September2014 

 Evalueringsmøde og afstemning af køreplanen 

o Deltagere: Jette, Gitte, Inge, Lone og Marianne 

November 2014 

 Skolestartsmøde: Introduktion til Stensballeskolen, skoleparathed, skolestart 

o Deltagere: Anders, Inge, Gitte, Jette, Marianne, personale fra skole og børnehave 

Januar 2015 

 Opstartsmøde med kometpersonalet: mål, indhold, form 

o Deltagere: kometpersonale fra skole og børnehaverne, Gitte, Inge – skolen indkalder 

Februar 2015 

 Besøg af de kommende skolebørn fra børnehaverne på skolen starter som udgangspunkt 

fra uge 8 

Marts 2015 

 Gitte, Jette, Inge og Marianne mødes til drøftelse om børn med særlig tilgang og deres 

handleplaner. Der aftales datoer for overleveringer og evt. særlige aftaler omkring 

kometstart. Der kigges på udkast til stamgrupperne – Gitte/Jette indkalder til mødet i 

starten af marts. 

 Overlevering af grupperne og pædagogisk praksis i børnehaverne  

– bl.a. fokus på sprogarbejdet – den generelle indsats og den fokuserede/særlige: 

o Deltagere: kometpersonale skole, børnehaveklasselederne, relevante pædagoger fra 

børnehaverne, sprogvejleder fra børnehaven Lone/Inge, Gitte 

o Efter mødet: overlevering af mindre ting omkring enkelte børn – husk indsatser på 

sprog, : Gitte, Inge  

 Kontakt til børnehaver uden for vores distrikt ved evt. overlevering – Inge/Marianne 

 Skolen deler kommende kometbørn ind i 8 stamgrupper 

 Bh.klasselederne besøg i de fire børnehaver – kendskab til børnehavernes arbejde med 

børnene, gerne en formiddag 

April 2015 

 Evt. opstart af alle kometbørn hver dag i skolens lokaler 

 Overlevering af børn med særlig tilgang  - husk indsatser på sprog: 



o Deltagere: primær pædagog bh., ledelse bh., kometpædagog skolen, Inge/Marianne, 

psykolog, forældre, evt. Hanne Hvam (akt-koordinator)  - skolen laver og udsender 

dagsorden. 

o Efterfølgende udarbejdelses af udvidet elevplan af kometpædagogen – 

hh/Inge/Marianne følger op 

 Forældremøde omkring kometperioden 

o Deltagere: kometpædagoger skole og børnehave, Inge, ledelse bh., Marianne evt. 

Anders 

 To planlægningsmøder (aften): planlægning af kometperioden, arbejdstid, indhold, mål, 

tiltag, tegn i forhold til arbejdet med sprog og motorik. 

o Deltagere: alt kometpersonale, Inge, Lone – bh.personalet afspadserer timerne i 

kometperioden 

Maj 2015 

 Kometerne starter 

 Samarbejdsmøder for kometpersonale i basemødetiden om mandagen hver anden uge 


