ÅRSHJUL FOR OVERGANGEN FRA BARNETRINN TIL UNGDOMSTRINN
I HILLEVÅG BYDEL

TID

TILTAK

ANSVAR

Perioden
Ledelsen ved
Informasjonsmøte for foreldre/foresatte
Juni - november Orientering om aktuelle ungdomsskoler, inntaksregler, fritt
barneskolene
skolevalg, sammensetting av elevgrupper m.m. Distribuering
av registreringsskjema og brosjyre om overgang
barnetrinn/ungdomstrinn.
Overføring av navnelister fra barneskolen (IST)
Registreringsskjema
Registreringsskjema sendes foreldrene, som ranselpost.

Medio Januar

Februar

Ledelsen ved
barneskolene
Ledelsen ved ungdomsog barneskolene.

Innlevering av registreringsskjemaene
Foresatte returnerer skjemaet til barneskolene, og
ungdomsskolene henter dette når fristen har gått ut

Foreldrene og
ungdomsskolene.

Vedtak om skoleplass
Elever og foreldre får informasjon om skoleplassering og
årshjulet for overgang
Overføringsmøter
Møter avtales for elever med IOP, samt elever som krever
spesiell tilrettelegging. Ledelsen ved ungdomsskolen
inkluderes i innkallingen, og deltar på møtene.

Ledelsen ved
ungdomsskolene
Ledelsen ved
barneskolene

Mars - April

Ledelsen ved barne- og
Informasjonsmøte
Barneskolens ledelse, eventuelt kontaktlærere, orienterer om ungdomsskolene
elever med individuell opplæringsplan(IOP), eller elever
som har behov for spesiell tilrettelegging/styrking. Se ellers
egen prosedyreplan for elever med IOP.

Mars-mai

Samtale elev/foresatt/kontaktlærer
Samtale om og utfylling av elevskjemaet «Informasjon fra
barneskole til ungdomsskole».

Kontaktlærerne/ledelse
ved barneskolene

27.april
Auglend kl.
10.00
Tjensvoll kl.
12.00

Ullandhaug besøker 7. trinn på hjemskolen
Rådgiver og elever fra ungdomstrinnet informerer elevene
om ungdomsskolen, både faglig, sosialt og kulturelt. Skjema
for valg av valgfag og fremmedspråk/språklig fordypning
leveres ut i tillegg til samtykkeerklæring.

Ledelsen ved
ungdomsskolene.
Barneskolene forbereder
spørsmål til elevene og
rådgiver fra Ullandhaug.

27.april kl.
18.00

Ledelsen ved
Informasjonsmøte Ullandhaug skole
Ullandhaug møter foresatte fra Tjensvoll og Auglend skole. ungdomsskolen
Innhold i møtet er info om skolen generelt og fremmedspråk,
språklig fordypning og valgfag.
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12.mai

Frist for innlevering av skjema
«Valg av fremmedspråk/språklig fordypning og valgfag» og
«samtykkeerklæring for Ullandhaug skole»
Leveres barneskolen, deretter leveres samlet til
ungdomsskolen.

22.mai kl. 13.30 Sammensetning av kommende elevgrupper
Møtes på Tjensvoll skole

Ledelsen ved
barneskolene.

Ledelsen ved
barneskolene

30.mai kl. 1200

Ledelsen ved skolene
Informasjon om de nye elevgruppene
Elevene får utdelt lister over de nye elevgruppene fra
barneskolen. Spørsmål fra foresatte rettes til ungdomsskolen
som eventuelt tar kontakt med barneskolen for drøfting.

Juni

Innlevering av skriftlig informasjon
Frist for levering av skriftlig informasjon til ungdomsskolen
(jf skjema om klasse- og elevinformasjon.)

Ledelsen ved
barneskolene.

Torsdag 1.juni
kl. 12.00

De nye gruppene møtes på ungdomsskolen
Elevene møter nye elever og lærere. Nye og gamle
kontaktlærere møtes.
Elevene får også info om oppstarten til høsten. Det tas
digitale bilder av elevene. Bildene distribueres til elevene i
etterkant.

Ledelsen ved
ungdomsskolen

Torsdag 1.juni
Kl. 1300 - 1430

Overføringsmøte barne- ungdomsskole
Utfyllende informasjon fra kontaktlærerne på 7.trinn til
vordende kontaktlærere på 8.trinn Resultater av
kartleggingsprøver og nasjonale prøver tas med.

Ledelsen ved
ungdomsskolen

Torsdag 1.juni
Kl. 1800

Foreldremøte på Ullandhaug skole
Kontaktlærene presenterer seg.
Valg av klassekontakter fra 8.kl til jul i 9.kl.
Valg av nettverkskontakter (foreldrenettverk).
Informasjon fra samarbeidsparter

Ledelsen ved
ungdomsskolen

Juni

«Klassebilder» distribueres til alle elever
Kontaktlærerne i 7. klasse formidler bildene til sine elever.

Ledelsen ved
ungdomsskolene

Perioden august Oppstart
til oktober
Ungdomsskolen etablerer ulike tiltak for å etablere et godt
læringsmiljø både faglig og sosialt, samt informerer elevene
om hva som venter dem utover høsten.
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Lærere på 8. trinn og
kontaktlærere

