Snart tid for å bytte skole!

TRYGGHET
FORUTSIGBARHET

Orientering til foreldre/foresatte om
overgangen fra barneskole til ungdomsskole

Hva skjer når?
NÅR

TILTAK

ANSVARLIG

April – mai
mens elevene
går på 6. trinn

Skolene informerer om brosjyren «Snart tid for å bytte
skole.». Brosjyren skal ligge tilgjengelig på skolens
hjemmesider.

Ledelsen ved
barneskolen

August september på
7. trinn

Samarbeidsmøte. Ungdomsskolen møter barneskolen
for å lage plan for overgangen og kriterier for
gruppesammensetning.

Ledelsen ved
ungdoms- og
barneskolen

Overføring av navnelister fra barneskolen.
E-postadresser til kontaktlærerne overføres også.

Ledelsen ved
barneskolen

Informasjonsmøte for foreldre/foresatte. Orientering
om aktuelle ungdomsskoler, inntaksregler, fritt
skolevalg, sammensetning av elevgrupper m.m.

Ledelsen ved barneog ungdomsskolen.

Registreringsskjema med orientering om foreløpig
skoleplass, fritt skolevalg og muligheter distribueres.

Ledelsen ved
ungdomsskolen

Innen 30.
september

Oktober desember

Samarbeid om elevplassering. Bydeler med flere
ungdomsskoler samarbeider om elevplassering.

Oktober desember

Informasjonsmøter skolene imellom. Barneskolene
informerer om elever med egen opplæringsplan (IOP)
og elever som har behov for spesiell tilrettelegging.

Innen 20.
januar

Skoleplassering. Foreldre/foresatte får brev med
vedtak om skoleplassering

Januar

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

Ledelsen ved
ungdomsskolene i
bydelen
Ledelsen ved
barneskolen

Ledelsen ved
ungdomsskolen
Ledelsen ved
ungdomsskolene
innkaller

Skolen legger til rette for samarbeid på flere arenaer. Aktivt, positivt
engasjement fra foreldrene bidrar til bedre læringsmiljø for elevene!

Hva skjer når?
NÅR

TILTAK

Våren
Lærerbesøk. Lærere fra ungdomsskolen besøker 7. trinn.

ANSVARLIG
Ledelsen ved
ungdoms- og
barneskolen
Ledelsen ved
ungdoms- og
barneskolen

Mars - mai

Sammensetning av elevgrupper. Elevene settes sammen i grupper
etter de utarbeidede kriteriene.

Mai - juni

De nye gruppene møtes på ungdomsskolen. Elevene møter nye
medelever og lærere. Omvisning på skolen, og nåværende og
kommende kontaktlærere møtes.

Ledelsen ved
ungdomsskolen

Juni

Foreldremøte på ungdomsskolen. Kontaktlærerne presenterer seg,
informerer om ungdomstrinnet, rutiner, vurdering, skolehelsetilbud,
oppsøkende tjenester m.m. Velge foreldrekontakter og representanter
til FAU.

Ledelsen ved
ungdomsskolen

August oktober

Innskoling. Ungdomsskolen setter i verk tiltak for å etablere et godt
læringsmiljø.

Lærerne på 8.
trinn.

Kartleggingsprøver. Gjennomføres i norsk, engelsk og matematikk.

Lærerne på 8.
trinn

Elevsamtaler. Kontaktlærer gjennomfører samtaler med hver elev og
utarbeider læringsmål.

Kontaktlærerne

Utviklingssamtaler/foreldre- elevkonferanser. Forberedt samtale
med elev og foresatte. Læringsmål og tiltak drøftes.

Kontaktlærerne

Foreldremøter. Møte mellom kontaktlærer og foreldrekontakter i
forkant av møtet.

Skoleledelsen/
kontaktlærerne

Foreldreengasjement er like viktig på ungdomstrinnet som på barnetrinnet!

Alle skolene i Stavanger er gode skoler med gode resultater. Trivselen blant elevene er bra, og skolene
scorer jevnt godt ved ulike nasjonale undersøkelser.
Elever, foreldre og foresatte kan derfor være trygge for at uansett hvilken ungdomsskole eleven skal gå
på, har eleven alle muligheter til å utvikle seg positivt i et godt miljø.
I enkelte områder i Stavanger er det innført forskrift som angir hvilken skole elevene tilhører. For de
øvrige elevene er nærskoleretten knyttet til geografisk nærhet, dvs. avstand til skolen.
Å komme til en ny skole, innebærer også nye muligheter. Eleven vil fort få nye venner, og de vil møte
lærere og nye arbeidsoppgaver som kan stimulere til videre modning og utvikling.
Erfaringer viser at de aller fleste elever finner seg godt til rette ved ungdomsskolen etter kort tid, uansett
hvilken skole det gjelder. Stavanger kommune vil gjøre sitt beste for at det fortsatt skal være slik, og at
alle elever skal få en best mulig skolehverdag.
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Den gode skole…….

