Overgang barneskole – ungdomsskole
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En veileder for overgang mellom barneskole og ungdomsskole i
Tvedestrand kommune
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Innledning
Skolen skal i samarbeid med foreldre legge til rette for at barna
får en trygg og forutsigbar overgang til ungdomsskolen.
Veilederen bygger på:
Opplæringslova
Rutiner og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som Pedagogisk
psykologisk tjeneste (PPT) med flere.
Prosessen med å utvikle denne veilederen startet vinteren 2021 og er
et samarbeid mellom sektorleder og rektorene i Tvedestrandskolene.
Veilederen blir forankret i den enkelte enhet våren 2021.
Veilederen skal bidra til:
-

-

Å kvalitetssikre vekslingen mellom barneskole og
ungdomsskolen gjennom felles tilnærming både organisatorisk
og innholdsmessig
Å etablere felles, forpliktende rutiner for overgangen barneskole
– ungdomsskole

Foreldresamarbeid
I skolene gjennomføres det elevsamtaler med hver enkelt elev der man
blant annet avklarer elevens egne forventninger og ønsker til det å
begynne på ungdomsskolen. Dette skal innvirke på hvordan barneskolen
jobber med eleven fram mot overgangen og for hvordan ungdomsskolen
møter eleven.
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Overgangssamtaler
I etterkant av elevsamtalene arrangeres det utviklingssamtaler der elev,
foreldre og kontaktlærer blir enige om hva som er viktig å jobbe med
fram mot overgangen. Sammen blir de enige om hvilke informasjon som
skal bringes videre til ungdomsskolen i overføringssamtale mellom
kontaktlærer i barneskolen og kontaktlærer/rådgiver på ungdomsskolen.
Det skal foreligge skriftlig samtykke fra foreldre i forhold til
samarbeid barneskole - ungdomsskole.
Felles foreldremøte
I mars-april avholdes felles foreldremøte med elever og foreldre på de
enkelte barneskolene. Innholdet i disse møtene er at rådgiver på
ungdomsskolen presenterer og informerer om skolen. Videre blir det
gjennomgang av de valgene elevene må ta før de begynner på
ungdomsskolen. I det felles foreldremøtet gis det informasjon om frister
for valgene man må gjøre denne våren.
Rådgiver har med seg elever fra ungdomsskolen som forteller om hvordan
det er å være elev på skolen.

Valgfag og tilvalgsfag
Valgfag er fag elevene kan velge hvert år. Tilvalgsfag er fag som er
gjennomgående for hele ungdomstrinnet, eksempelvis språkfag og
arbeidslivsfag.
Valgfag 1 time i uka (60 min)
- Fysisk aktivitet og helse
- Design og redesign
- Medier og informasjon
- Det gis tilbud om enda et fag
Tilvalgsfag 2 timer i uka
- Engelsk fordypning
- Tysk
- Fransk
- Arbeidslivsfag

Skoleskyss
Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller
vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet
eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra
skolen.
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Noen skoleveier er klassifisert som farlige og gir andre rettigheter etter
søknad. Det må søkes om skoleskyss hvert år i Visma skole, skoleadministrasjonsprogrammet som vi benytter i Tvedestrand kommune.
Det fattes enkeltvedtak om skoleskyss hvert år.
Skolen sender bestilling til Agder kollektivtrafikk og foresatte får et
vedtak gjennom digital postkasse.
Ordinær skoleskyss
Avstanden mellom skole og hjem må overstige
•4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste vinterbrøytede veg
eller gang- og sykkelsti. Avstandsgrensen er absolutt.
Skoleskyss

Årshjul

Tidspunkt
September
August/
september
Desember/
januar

Hva
Ansvar
Elever med særskilte
behov for tilrettelegging Ressurssenter/BSK

April

Refusjonselever
Elever med IOP - ny
sakkyndig
Sette opp plan for
møter med
barneskolene
Gjennomføring av
overgangsmøter elever
m. IOP
Foreldremøte på
barneskolene
Samtykke om
overføring av
opplysninger
Tilgang til elevmapper
til elever med IOP (der
det skal fattes nytt
enkeltvedtak basert på
ny sakkyndig
vurdering/tilrådning)

April/mai

Leirskole

Januar

Februar/mars
Mars/april

Mars/april

Barneskolene
Barneskolene

Merknader
De som trenger å
installere utstyr
Melde inn i
budsjettarbeidet
Følge instruksen til
PPT

1310.n
o
Ja
Ja
Ja

Rådgiver u.sk.

Ja

Rådgiver og bsk.

Ja

Rådgiver u.sk.

Ja

Barneskolene

Ja

Visma Flyt
Rektor
barneskole/dokum
entsenteret gir full
tilgang på
mappene til rektor
Rektor barneskolene
Lyngmyr
Alle elevene på 7.
trinn reiser
Barneskolene/sosiallærer sammen
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Ja

Mai

Ferdigstille årsrapport
IOP
Møte med
kontaktlærere
barneskolene

Mai

Innlevering av ønske for
valgfag og tilvalgsfag
Rådgiver/kontaktlærere

Mai/juni

Besøksdag

Rådgiver/kontaktlærere

Mai/juni

Sette sammen nye
klasser

Rådgiver og
kontaktlærer barneskole

Juni

Individuelle besøk
Overføring av
elevmapper

Barneskole/rådgiver
Kontoret for læring og
oppvekst

September
Septemberdesember

Gruppesamtaler 8. trinn Helsesykepleier/rådgiver
Individuelle samtaler
med helsesykepleier
Helsesykepleier

September/
oktober

Resultater fra Nasjonale Barneskolene og
prøver
ungdomsskolen

Oktober

Rullering av planen og
oppdatering 1310.no

April/mai

Juni og august

Barneskolene
Rådgiver tar kontakt
med kontaktlærere

Rektorene og rådgivere
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Gjelder elever med
IOP
Gjennomgang alle
elever +
klassefordeling
Elevene og
foresatte blir
presentert for
tilbudene

Ja

Ja

Ja
Forslag fra
barneskolene, lik
praksis

Ja

Etter behov

Ja

Alle elevmapper
Tas i forkant av
individuelle
samtaler

Hva er bra og
hvorfor, hva kan bli
bedre og hvordan
Ja
Årlig gjennomgang
og justering av
planen
Ja
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