Verdal kommune

Prosedyre for overgang barnetrinn - ungdomstrinn
Mål:
• sikre god overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn
Ekstra tildeling av ressurser
a) Kartlegge behov for spesialundervisning. Behov meldes til PPT i følge tidsplan som er
fastsatt.
Ansvar: De enhetene som barna går i.
b) En understreker betydningen av at ressursene i størst mulig grad følger eleven ved
overgang barnehage - ungdomsskole.
Ansvar: Virksomhetsleder for barnehagen
c) Barne- og familietjenesten forventes å være aktiv samarbeidspartner
Ansvar: Enhetsleder Barne- og familietjenesten
Målgruppe:
1. Virksomhetsledere - rektorer
2. Ansatte som arbeider med elevene
3. Foresatte
4. Elever
5. Samarbeidspartnere som arbeider med og for elevene (Barne- og familietjenesten, BUP,
hab.team m.fl.)
6. Rådmannen

Beskrivelse:

1.

2.
3.

4.
5.

Tiltak
Oversikt over elever som skal starte i 8.
klasse - innhente klasseliste fra
barneskolene
Fordeling av elever på grupper
Forberede opplegg for elever med store
spesielle behov (må være langsiktig)
1. Barneskolene melder i god tid
2. Innkalle til samarbeidsmøte for
planlegging
3. Utarbeide plan for overgang

Tid
August

Ansvar
Rektorene på
ungdomsskolen

September

Rektorene u.sk.

1 - 2 år før
Min 1 år før
skolestart
6 - 12 mndr
før oppstart
November

Rektor b.sk
Rektor b.sk

Oppmelding av elever med spesielle
behov - Kopi til u.sk
Aktiviteter for at eleven skal bli kjent med
hverandre f. eks:
- nyttårsball
Januar
- elevkveld
April - mai

Rektor u.sk
Rektor b.sk

7. kl Vuku
Elevråd u-trinn

Evaluering

6.

Besøk i 7. klassene - informasjon om bl.a
tilvalgsfag
7
Inndeling i grupper med kontaktlærere
8. Besøk av de nye elevene på
ungdomsskolen
9. Informasjonsmøte til foresatte for de nye
8. klassene
10. Individuelle møter med foresattepar og 8.
trinnselev: Avklare gjensidige
forventninger til ungdomstrinnet
11. Møte mellom kontaktlærere
barneskole/ungdomsskole, utveksling av
informasjon
12. Skolehelseteam, informasjon om elever

April

Rådgiver u.sk

15 mai
10. juni

Rektor u.sk
Rektor u.sk

15. sept.

Rektor u.sk

1. oktober

Kontaktlærer
u.sk.

10. juni

Rektor u.sk

15. juni

Sosiallærer u.sk
/rektor

