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Rutine 7 Skole - Overgang fra barnetrinn til
ungdomstrinn
Hensikt: Sikre at overgangen mellom barne – og ungdomstrinn blir godt ivaretatt i forhold til
alle elever og at den er i henhold til gjeldende lover og avtaleverk.
Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)

1
Innen
15.september
2
september
3
jan/febr
4
januar/mars

5
innen
1.februar
6
mars
7
mars
8
Innen 30.
mars

9
Innen 15.
april

Barneskolen

Ungdomsskolen
Barne- og
ungdoms
skole
Ungdomsskole i
samarbeid
med
barneskole
Breidablik
læringssenter
Ungdomsskolen
Barneskolen
Ungdomsskole i
samarbeid
med
barneskole
Barneskolen

10
Innen mai

Ungdomsskolen

11
15. mai

Ungdomsskolen

Informasjon til ungdomsskolen om antall klasser, antall elever og
elever med særskilte behov
Møte mellom faglærere i kjernefag barneskole (mellomtrinn) –
ungdomsskole

Avtaler deltakelse på overføringsmøter
Viser til egen rutine for elever med § 5-1
Oppdaterer informasjonsmateriell til foreldre på barneskolen.
Inviterer til informasjonsmøte 14 dager før møtet.
Oppdaterer informasjon om overgang på skolens hjemmeside. (før
eller etter foreldremøtet)
Foreldremøte på skolen:
Orientering om ungdomsskolen, valgfag, 2. fremmedspråk og om
klassesammensetting
Navn fra barneskolene på elever som fortsatt skal være § 2-8-elever
til høsten
Informerer elever om valg av fremmedspråk / arbeidslivsfag og
valgfag
Elevsamtale- skole/hjem samtale, forsterket muntlig tilbakemelding
også med orientering om ungdomsskolen
Eleven sammen med foresatte fyller ut skjema for valg av
fremmedspråk og valgfag. Leveres til kontaktlærer barneskolen

Gruppering av elevene på barneskolen. Deler klassen inn i grupper
på 2-3 elever. Sender alle innleverte papirer til ungdomsskolen

Ungdomsskolen og barneskolen samarbeider om sammensetningen
av nye klasser ved skolen. Enten i møte eller gjennom
korrespondanse.
De nye klassene offentliggjøres for elevene / sender brev
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Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)

12
mai

13
mai/juni

Barneskolen
sender ut,
utarbeides av
SLT
SLT –
barne- og
ungdomsskole

14
juni

Ungdomsskolen

15
juni

Barneskolen

16
juni
17
august

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen

Innkaller foreldre til orienteringsmøte om leir på Stemnestaden

De nye klassene har SLT-leir på Stemnestaden. Kontaktlærere
møtes.
Speeddating (overføringsmøte vedr. elevinformasjon) for lærerne
etter gitt mal. Gjennomføres i aktivitetsøkten etter oppsatt plan. Det
tas blide av elevene i hver klasse på leiren til bruk i møtet
Besøk på ungdomsskolen for elevene sammen med kontaktlærerne
fra barnetrinnet.
Kopier av nødvendig dokumentasjon (IOP/ITP, rapporter,
enkeltvedtak, kartleggingsmateriell osv.) for § 5-1- og § 2-8-elever
oversendes fra barneskolen
Elevene overføres til ungdomsskolen i Vokal, resultatene lagres på
pdf-fil
Informasjonsmøte for foreldre 8. klasse
Skole – hjemsamtale på 8. trinn gjennomføres

Avvik:
Avvik registreres og behandles. Det vil si at feil/svikt rettes opp og endringer blir gjort som
sikrer at samme feil/svik ikke vil forekomme igjen.
Vedlegg:
- Skjema for valg av fremmedspråk og valgfag
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