OVERGANGEN BARNESKOLE/UNGDOMSSKOLE 2016/2017.
TILTAK FOR Å GJØRE OVERGANGEN FRA SOS, VIK OG RØYSE SKOLE TIL HOLE UNGDOMSSKOLE SÅ MYK SOM MULIG.
På slutten av hvert møte skal det avsettes 5 min til å evaluere etter følgende punkter:
Var det et nyttig møte?
Hadde alle med nødvendig materiell / info?
Evalueringen legges på Its learning "Holeskolen".
Hvordan var strukturen på møtet?
Ansvarlig er den som har ansvar for møtet.
Trengs noe å forandres?
MÅL
7.trinns lærerne og 8.trinns
lærere skal få større innsikt i
hvordan trinnene arbeider.

Elevene skal bli bedre kjent
med hverandre.

Nettverksmøter, faglærere i
Holeskolen.
Elever med spesielle behov
skal få godt utbytte av
undervisningen.

7. trinns elevene skal bli godt
forberedt til ungdomsskolen

TILTAK

Sted

7.trinn lærerne besøker 8. trinn team på HUS.
Hensikten for møtet må være: De ser på hverandres årsplaner, lærebøker, metodikk,
vurderings- og arbeidsformer og bruk av Its learning..
Viktig med forventningsavklaring før møtet med fokus på hensikt/agenda.
Dette møtet bør være tidlig på høsten, for å se om 7. trinns lærere bør gjøre noen tilpasninger
mot ungdomsskolen og 8. lærere lærer om arbeidsmetoder fra barneskolen
Det lages en plan for møter og aktiviteter for barneskolene. Datoer for aktiviteter fastsettes her.
Det legges opp til felles aktiviteter for elevene på de tre barneskolene.

HUS

Til skoleledermøtet i oktober: Det tas opp et ønske om å etablere nettverksmøter i faggrupper i
Holeskolen som tar for seg vurdering, grunnleggende ferdigheter, oppfølging av Nasjonale
prøver
Møte mellom rektor/spespedlærer HUS, kontaktlærere/spespedlærer barneskolene og KPPT.
Kartlegging av elever med spesielle behov ;§ 5.1 med tanke på gruppedeling og spesiell
tilrettelegging, - oppfølging og observasjon av enkeltelever etter nærmere avtale. ”Malen”
brukes. Skjema leveres en uke før dette møtet.

8. trinns elever besøker barneskolen og sier noe om hvordan det er å gå på ungdomsskolen og
hvordan de gjennom å skape seg gode arbeidsvaner på 7. trinn kan stille best mulig forberedt til
oppstart på ungdomsskolen. Spørsmål fra elevene sendes til inspektør på HUS i forkant av
besøket.
7. trinn skal bli kjent med nye Rådgiver på ungdomsskolen besøker barneskolene og svarer på spørsmål om ungdomsskolen.
fag og de valgmuligheter de
Informasjon om valgfag – og annet fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag..
har.

H/skole/ overgang B_ Utrinn/ 2014/2015

SOS 2016
Vik 2017
Røyse 2018
Herredshuset

Ansvar

Tidspunkt

Inspektør HUS i
samarbeid med
årstrinnsleder.
Send påminning 1
uke før møtet

Torsdag 20. oktober
Kl 14.15 på HUS.
Inspektør HUS leder
møtet.

Inspektørene i
samarbeid. m.
kontaktlærere på
7.trinn
Inspektører

Ansvarsskole
innkaller til møte før
uke 46..

HUS

Rektor HUS
sender Malen til
barneskolene før
høstferien.

Barneskolene

Inspektør HUS
inviterer

Barneskolene

Rådgiver HUS

Skoleledermøtet i
oktober.
Torsdag 10/11
Vik kl. 14.00
SOS kl 15.00
Mandag 7/11
Røyse kl 14.30
Før vinterferien
2017

I ukene mellom
vinterferie/påske

Sikre best mulig læringsbetingelser for elever med
særskilte behov.

Barneskolene får forslag til organisering / gruppering av ressurser tildelt elever med særskilte
behov.

Å få til gode grupper/klasser
på HUS

Barnetrinnet deler hver gruppe i 3 og sender liste med fulle navn til HUS i forkant av møtet..
Spes.ped - skjema vedr. organisering i grupper fra uskolen må presiseres slik at 7. trinns
lærerne forstår bruken av det.
Felles foreldermøte for 7.trinn på Røyse, Vik og SOS for få orientering om ungdomsskolen.
Varsel sendes rett etter påske.
Innkalling sendes ut minimum 14 dager før møtet.

Gi foreldrene god
informasjon om
ungdomsskolen.
Overlevere opplysninger om
elever med spesielle behov,
slik at de får en god start på
HUS.
Elevene skal bli kjent på HUS
og med hverandre.

HUS

I løpet av mai/juni skal det gjennomføres samarbeidsmøter mellom foreldre, barneskole, HUS
og KPPT vedr. elever med spesielle behov der foreldrene ønsker det.

7. trinn besøker HUS. Informasjon om skolen, omvisning, sosialt samvær med 8. klasse.
Elevene møter på HUS ca 11.30, oppstart 11.45.

Nye 8.trinn lærere skal bli
Nye 8.trinn -lærere (2 lærere til hver skole) hospiterer i barneskolene på 7. trinn en halv dag.
kjent med hvordan 7.trinn har Målet med besøket er at lærere og elever skal bli kjent. Arbeidsmetoder, metodikk og its
jobbet.
learning tas opp lærerne imellom. Inspektør HUS tar kontakt med inspektører på barneskolene
når lærerkabalen for "nye 8.trinn" begynner å bli klart. Sett av tid til samtale etterpå om
metodikk som er brukt på barnetrinnene. Metodikk som fungerer godt på trinnet.
Overlevere opplysninger om Kontaktlærene fra Røyse, Vik og SOS besøker Hus for å orientere om elevene i forhold til
elevene, slik at de får en god trinn/gruppesammensetning, slik at klassene fungerer godt både faglig og sosialt.
Fellesmøte med hensikt å "spikre klassene"
start på HUS.
(NB, ikke konfidensielle ting rundt elevene her, dette skal sendes
Evaluere de ulike tiltakene,
Samle evaluering av de ulik tiltakene og gjennomføring.
foreslå endringer
Innkalle berørte parter til møte om nødvendig.
Inspektørene møtes.
Med forbehold om endringer.

Rettet utgave 21. oktober 2016
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HUS

Spespedansvarlig
HUS

Uke 11, 2017

Rektor HUS,
spes.ped.ansvarlig
på HUS
Rektor HUS.

Uke 14, 2017

26.04.17 (uke 16)
kl.18.30

Leder KPPT

I løpet av mai/juni

HUS

Rådgiver HUS og
8.team

01.06.17 (uke 22)

Barneskolene

Inspektørene Vik,
Røyse og SOS i
samarb. m.
kontaktlærerne.

I uke 19-20,
vår 2017

HUS

Rektor og spes.ped Mandag 5. juni –
ansvarlig HUS
tidspunkt avtales
individuelt
Tjenesteleder skole Skoleledermøte juni
2017

