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Struktur på utviklingssamtalen; 
 

 TIDSPUNKT OG ANSVAR 

Prosessen med utviklingssamtaler som beskrevet under pågår i perioden august-september 

(høst) og januar-vinterferien (høst). 

Kontaktlærer gjennomfører utviklingssamtalene. Andre faglærere kan kontaktes på mail 

ved behov (Se liste over ansatte på web-siden) 

 
 FORBEREDELSE 

 

1. Kontaktlærer gjennomgår nøye og ser til at elevene fyller ut egenevalueringsskjema. 

2. Kontaktlærer markerer sin vurdering med en sirkel på samme skjema. 

3. Klasselærermøtet drøfter og eventuelt endrer lærers vurdering. 

4. Skjemaet dateres, kopieres og sendes hjem til foresatte sammen med innkalling til 

samtale. 

5. Foresatte og elev drøfter innholdet i skjema og (hvis ønskelig) oversender emner til 

drøfting til lærer. 

 

 SAMTALEN 

 

Utgangspunkt for samtalen er; 

 

1. Elevens resultat fra foregående semester 

2. Elevens egenvurdering og lærers kommentar 

3. Foresattes og elevs ønske om emner 

 

 ETTERARBEID 

1. Avtalen gjennomgås på klasselærermøte 

2. Elevsamtalen (i perioden mellom utviklingssamtale og karakteroppgjør) følger opp 

avtalen 

3. Karakteroppgjør 

 

 FORVENTNINGSAVKLARING I SKOLE-HJEM-SAMARBEID 

Skolen forventer at foresatte melder fra ved 1 dags fravær. 

Foresatte skal ha skriftlig melding dersom eleven står i fare for nedsatt ordens-/oppførsels-

karakter eller dersom lærer mangler vurderingsgrunnlag. 

 

Lærer skal orientere administrasjonen om fravær ut over 7 dager, manglende faglig 

utbytte, mobbing og bekymring for omsorgssituasjonen. 
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Foreldreskolen 
 

7.trinn   

Informasjonsmøte om overgang 
mellom barne- og ungdomsskolen 

april Uteseksjonen bidrar med tips om nettvett 
Skolen om klassesammensetting, valgfag , 
fremmedspråk og oppstart 
Skolen om året og gratisprinsippet,- juleball og 
turer 
FAU om arbeid i komiteene. 

8.trinn   

Informasjon om 8.trinn 
 
 
 
 
 
 
 
Klasseforeldremøter 

August FAU om natteravning. 
PPT om psykisk helse  
Helsesøster om psykisk 1.hjelp 
Skolen om underveisvurdering, sluttvurdering 
og nasjonale prøver 
 
Kontaktlærer om årsplan, kommunikasjon 
skole-hjem, arbeid med elevens sosiale trivsel, 
nasjonale prøver 

Dialogkonferanse Oktober  Elever og foresatte diskuterer grensesetting og 
nettvett 

9.trinn   

Informasjon om 9.trinn 
 
 
 
 
Klasseforeldremøter 

August Uteseksjonen om rus og rusmidler 
Skolen om vurdering med karakter i M og H + 
valgfag 
 
Kontaktlærer om årsplan, kommunikasjon 
skole-hjem, foreldreundersøkelsen og resultat 
elevundersøkelsen 8.trinn 

Dialogkonferanse april Elever og foresatte diskuterer rus og rusmidler 

10.trinn   

Informasjon om 10.trinn August Helsesøster om psykisk helse 
Skolen om sluttvurdering og innsøking vgs. 
Rådgiver om hospitering og vgs 

Elever og foresatte Januar Rådgiver om overgang vgs – søknadsprosess 
Møte med rådgiverne i vgs 

Driftsstyret januar Skolering av nye driftsstyremedlemmer 

FAU/Klassekontakter oktober KFU; Skolering om roller og ansvar 
Skolen om rutiner og tradisjoner på Kristianslyst 

Utviklingssamtaler Jan/aug Se eget oppsett 

 


