
Tid Rutiner overgang barneskole – Kannik ungdomsskole - 2022 
Januar Foresatte får brev om tenkt skoleplassering. (Sendes ut i uke 3) 

Kannik skole får elever primært fra Eiganes, Lassa, Kampen og Våland skoler.  
Kannik har plass til alle og ønsker alle elever velkommen. 
Har eleven blitt skoleplassert på en annen skole enn den dere ønsker må det meldes om skolebytte. Info om dette står i brevet 
som sendes ut i uke 3.  

Januar til april Rektor, avdelingsleder, rådgiver avholder møter med barneskoler om elevene som kommer fra de ulike skolene. 
 

Mars Vedtak om skoleplassering sendes alle foresatte. 

 Informasjon om Kannik. 
Rådgiver fra ungdomsskolen besøker alle klasser på 7. trinn for å informere om Kannik skole og svare på spørsmål. Elever fra 10. 
trinn er med. 
 
Alle elever får tilgang til et Classroom med informasjon om skolen og hva som skjer frem mot skolestart. 
Her skal elevene sammen med foresatte velge fremmedspråk og valgfag for det første året. Info om hvilke fag vi tilbyr, og hva de 
ulike fagene inneholder ligger også i dette Classroom. 

April/mai Foreldremøter for nye 8. trinnsforeldre. 
Info om skolen, fag, rutiner, skolemiljø, aktivitetstilbud og fasiliteter 

april Fagmøter i basisfagene. 
Lærerne i norsk, matematikk og engelsk på 7. trinn drøfter fagene med faglærere på ungdomstrinnet.  

Mai Overføringssamtale om elever. 
Rådgiver har møte med alle kontaktlærerne på 7. trinn for å få informasjon om elevene som skal begynne på Kannik. 
Arbeidet med nye gruppesammensetninger på 8. trinn starter opp. 

Mai Sammensetning av elevgrupper i samarbeid med læreren på barnetrinnet. 
 
Viktige hensyn vi tar når vi setter sammen klassene: 
Sammensetning som fremmer læring og utvikling 
Sammensetning som skal være bra for elevenes psykososiale miljø 
Elever med spesialpedagogisk fagopplæring 
Best mulig fordeling jenter/gutter 
God fordeling av elever fra de ulike barneskolene 
Skolen ønsker ikke klasser over 30 elever 
 
Klassene kvalitetssjekkes av barnetrinn før rektor på Kannik avslutter og setter klassene. 
 



Juni Elevene får vite klassen sin.  
Dette legges ut i Classroom dagen før besøksdagen. 
 
Besøksdag på Kannik blir i år onsdag 1. juni. 
 
Elevene får være i den nye klassen sin på Kannik skole 
Her treffer de sine nye klassekamerater og lærere. De blir kjent med skolen inne og ute, får lunsj, det blir tatt 
klassebilde og de får omvisning. 
Foreldremøte på Kannik. 
Først felles info i gymsalen og så fortsetter møtet i den enkelte klasse sitt klasserom.  
Her velges også foreldrekontakter (klassekontakter) og representanter i FAU. 
 

Skolestart 
August/oktober 

Innskoling for et godt skole- og arbeidsmiljø.  
Skolen blir kjent med eleven og eleven blir kjent med hverandre og skolen. Vi har fokus på å bygge gode læringsmiljø i alle klasser. 
Vurderinger blir ikke avholdt før høstferien.  
En trygg og god overgang fra barneskole til ungdomsskole er målet. 
 
Nasjonale prøver (kartleggingsprøver)  
Elevsamtaler  
Utviklingssamtaler/foreldre-elevkonferanser 

 


