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Kontakt personer i overgangen mellem sundhedspleje og dagtilbud: 

 

Kontaktperson: Område 

Florian Born 

Email: fbor@sonderborg.dk 

Telefon: 88 72 54 37  

Mobil: 27 90 04 86 

DKS Sonderborg 

Søren Reinholdt Lilleør 

Email: slil@sonderborg.dk  

Telefon: / 27 90 02 55 

Mobil: 27 90 02 55 
  

 Als NORD 

Marianne Møller Nielsen 

Email: mmni@sonderborg.dk  

Telefon: 88 72 68 86  

Mobil: 27 90 68 86 
 

Als SYD 

Lisbeth S. Løbner 

Email: llob@sonderborg.dk  

Telefon: 88 72 60 75  

Mobil: 27 90 60 75 
 

Ahlmann/Humlehøj/Ulkebøl  

Inge Muusmann 

Email: imuu@sonderborg.dk  

Telefon: 88 72 65 90  

Mobil: 27 90 82 87 
 

Sønderborg ØST 

Ronny Günewald 

Email: rgry@sonderborg.dk  

Telefon: 88 72 69 37 

Mobil: 27 90 04 20 
 

Dybbøl/Sundeved 

Helle Christiansen  

Email: hcha@sonderborg.dk  

Telefon: 88 72 66 56  

Mobil: 27 90 66 56 
 

Broager/Gråsten 

   

Handleplan for overgangen mellem dagpleje og børnehave 
 

I overgangen mellem dagpleje og daginstitution er formålet er at holde den gode stil og en fælles 

metodetilgang på tværs af dagtilbud i forhold til den procedure, dokumentation og information, der 

understøtter barnet. 
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Sammenhængsmodel for dagplejen 

 

I overgangen udleveres der på alle børn en udviklingsbeskrivelse sammen med trivselsvurdering, 

TRAS og overgangsskema, som dagplejeren udfylder sammen med forældrene 2 mdr. inden 

barnet skal starte.  

Materialet afleveres af dagplejeren til daginstitution. Dagplejeren er tovholder 

 

 

Overgangsmøde for børn  

2 mdr. inden opstart i daginstitution vurderer dagplejepædagogen om et overgangsmøde, omkring 

barnet man er bekymret for, er nødvendigt. 

 For børn hvor der er en stærk bekymring skal der altid være et overgangsmøde 

Dagplejepædagogen er tovholder og ved mødet deltager: 

Forældre, dagplejepædagogen, modtagende institution og dagplejeren kan indkaldes ad hoc af 

dagplejepædagogen. Tværfaglige samarbejdspartnere kan deltage. 

Mødet foregår så vidt muligt i modtagende daginstitution. I særlige tilfælde kan 

dagplejepædagogen vælge at holde mødet på neutral grund. 

Det pædagogiske personale kan på baggrund af samtalen, overgangskemaet og materialet indkalde 

til opfølgningsmøde for at evaluere. Daglig pædagogisk leder af daginstitutionen er tovholder. 

 

 

Overgangen gældende for alle børn.  

Dagplejeren tager kontakt til daginstitutionen og aftaler et uformelt møde, hvor børnene deltager. 

Overdragelsen gælder internt mellem de kommunale dagtilbud.  

 

Handleplanen kvalificeres lokalt i samarbejdet mellem pågældende dagtilbud og årsplan 

udarbejdes lokalt 

Handleplan for overgangen mellem dagtilbud og skole 

 

I overgangen mellem daginstitution og SFO/skole er formålet er at holde den gode stil og en fælles 

metodetilgang på tværs af dagtilbud i forhold til den procedure, dokumentation og information, der 

understøtter barnet. 

 


