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Farvel børnehave - hej skole! Stig Broström Hent PDF "Farvel børnehave - hej skole - Undersøgelser og
overvejelser" stiller skarpt på de problemer, der foreligger i forbindelse med barnets overgang fra børnehave
til børnehaveklasse, samt de initiativer der tages for at lette denne overgang for barnet. Stig Broström trækker
på den internationale forskning om emnet, ligesom der inddrages to undersøgelser, som forfatteren selv har
gennemført. Den ene undersøgelse beskriver børnehavebørns forventninger til skolen. Da denne undersøgelse

er meget omfattende gengives den ikke i bogen i sin fulde længde. Det gør den til gengæld på
www.systime.dk, hvor den er frit tilgængelig. Eksemplerne i bogen er dels hentet fra skolestartsprojekter, som
præsenteres i programmet Folkeskolen år 2000, dels indsamlet via forfatterens observationer og møder med

pædagoger og lærere på skoler og institutioner og i forbindelse med kurser, kongresser og deltagelse i
forskellige evalueringsprojekter.
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