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Velkommen til foreldremøte nye 8.trinn 290323(teams)

Nytt foreldremøte i gymsalen 13.juni 2023 kl 1800 etter besøksdagen(invitasjon kommer)

Foreldremøte nye 8.trinn 29. mars 2023



2 Foreldremøte nye 8.trinn 29. mars 2023

Agenda 

Presentasjon av ledelsen Gosen skole

Satsingsområde – deltakelse for alle i læringsfelleskapet

Gruppe og klassesammensetning 

Ny på ungdomstrinnet 

Fremmedspråk

Valgfag

_________________________

Sentrale lenker 



Ledelsen pr mars 2023

Avdelingsleder 
8.trinn

Avdelingsleder 
9.trinn

Avdelingsleder 
10. trinn

Avdelingsleder 
SFO

Rektor 
Styrer helhet og sammenhenger sammen med ledelsen

Gjennomgående oppgaver pedagogiske, faglig og administrative
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Satsingsområde
DELTAKELSE FOR ALLE I LÆRINGSFELLESSKAPET 

Visjon: På Gosen skole deltar alle elevene i en faglig og sosial utvikling 
i et læringsfellesskap.

• Inkludering handler om å tilpasse læringsmiljøet til mangfoldet av 
elever, og gi alle en reell mulighet til å delta i det faglige og sosiale 
fellesskapet.

• Et inkluderende læringsmiljø verdsetter mangfold.

• I et inkluderende læringsmiljø har alle sin naturlige tilhørighet, og 
ingen betegnes som inkluderte.

• En inkluderende skolefritidsordning
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Gruppesammensetning mål og kriterier
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Mål 

• Sikre alle ungdommene en forutsigbar og god overgang til Gosen skole. 

• Etablere klasser med et godt læringsmiljø. Elevens beste sosialt og faglig skal legges til grunn, og 

være utgangspunkt for gruppeinndelingen. 

Kriterier for gruppeinndelingen det utarbeides en god fordeling i forhold til: 

● Eleven og elevens sosiale kompetanse og trygghet 

● Elevens faglige kompetanse 

● At alle elevene arbeider godt sammen med noen i gruppen 

● Lik kjønnsfordeling i den grad det er mulig
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Ansatte som er involvert i gruppesammensetningen skal se 
til at:

Foresatte og elever får informasjon om fra barneskolene: 

1. Kriteriene for gruppeinndeling, og at gruppeinndelingen foretas av lærerne som kjenner 

eleven godt. 

2. At elevene  ikke skal prioriter eller ønske hvem de ønsker å gå sammen med. 

3. At klassene settes sammen for å få til et best mulig klassemiljø, som er viktig for læring. 

Særlig sårbare elever skal så langt som mulig hensyntas i prosessen.
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Samarbeid mellom barneskolene og ungdomsskole
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Hvordan foregår samarbeidet? 

1. Hver barneskole deler  klassene inn i fire grupper ut fra de gitte kriteriene. (Madlavoll og 

Madlamark)

2. Gruppene sendes til ungdomskolen innen 2. mai  

3. Gosen skole ved ledelse og sosialpedagogisk rådgiver setter i samarbeid med ledelse og 

lærere på barneskolene sammen klassene. 

4. De læreren som har laget (barneskolene) gruppene deltar i møte



NY PÅ UNGDOMSTRINNET V/ Sissel Kjellesvik
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TRIVSEL OG TRYGGHET

• Trygge voksen

• Oppfølging av elever som ikke trives

• Alle elevene er våre

• Samarbeid hjem skole

Sosiale tiltak

• Strøget og kantinen

• Speilsalen

• Midttimeaktivteter

• Revy 9. og 10.trinn



Fremmedspråk v/ Sissel Kjellesvik

Vi tilbyr følgende fremmedspråk

▪ Fransk

▪ Spansk

▪ Tysk

▪ Engelsk fordypning

▪ Arbeidslivsfag 
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Valgfag v/ Sissel Kjellesvik

Valgfag hvert år. Det kan velges på ny for hvert år.

Vi tilbyr: (forutsetning at nok elever velger faget)

▪ Fysisk aktivitet og helse

▪ Friluftsliv

▪ Design og redesign

▪ Medier og kommunikasjon                     

▪ Teknologi i praksis

▪ Programmering

▪ Innsats for andre.
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Plan for overgang til 8.trinn og sentrale lenker 
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Gosen Skole - Overgang fra 7. til 8.trinn vår 2023 (minskole.no)
• Overføringsmøter og samarbeid mellom skolene og foresatte

• Besøksdag

• Foreldremøte vår 2023
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Gosen skole hjemmeside  Gosen Skole – Nyheter

Stavanger kommune https://www.stavanger.kommune.no/

UDIR nye læreplaner Fagfornyelsen

Kontaktinformasjon finner du her: Gosen Skole - Skolens ledelse (minskole.no)

https://www.minskole.no/gosen/Underside/17732
https://www.minskole.no/gosen
https://www.stavanger.kommune.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.minskole.no/gosen/Underside/485
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