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Der er de store overgange, fx når barnet starter i vuggestue, børnehave eller skole. Der er de mellemstore

overgange, som barnet gennemgår, når det fx bevæger sig mellem hjem og skole. Og der er de små
overgange, som finder sted i løbet af dagen, fx når barnet går fra en aktivitet til en anden i børnehaven.

Mellemrummene og overgangene fylder måske ikke meget rent tidsmæssigt, men de har ikke desto mindre
stor betydning for børns trivsel og udvikling. Denne bog sammenfatter den nyeste viden om og forskning i,

hvordan man kan styrke de store og mellemstore overgange i børns liv. Centrale emner er:

· mentale overgange

· venskaber

· leg

· forældresamarbejde

· tværprofessionelt og tværinstitutionelt samarbejde

· pædagogens nøglerolle i forhold til at skabe sammenhæng i institutionslivet.
Bogen skriver sig ind i den nye styrkede læreplan og er en oplagt pensumbog på både dagtilbuds- og skole-

og fritidsspecialiseringen. Samtidig er den yderst relevant for både pædagoger og indskolingslærere.
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