Overgang grunnskole – videregående skole

Årshjul

Elevene skal oppleve et 13. årig skoleløp som en sammenhengende grunnopplæring. Alle aktører i dette skoleløpet har et mandat og et
ansvar for å arbeide med å fremme gjennomføring og redusere frafallet. Det er behov for felles innsats for å:
 Skape helhet i det 13. årige skoleløp
 Sikre elevene en god overgang mellom grunnskole og videregående skole
 Ivareta alle elever med sine individuelle behov; både faglige og psykososiale, i denne overgangen
 Gi elevene mestringsfølelse
 Definere hvem av aktørene som gjør hva og når i denne overgangen.
 Legge til rette for konkrete tiltak/aktiviteter til elevens beste.
 Tydeliggjøre ansvar
 Utvikle og drive et samarbeid mellom aktørene som et nettverk for refleksjon og læring.

Tid

Målgruppe

Aktivitet

Deltakere

Ansvar

Gjelder 9. trinns elever
Hele året

Elever med behov

Identifisering, kartlegging og oppfølging av «risiko-elever»

Lærere, rådgivere,
spespedkoordinator

Rektor

Januar-mai

Elever 9. trinn

Praktiske kurs på AI. Motivasjon for yrkesfaglig
studieretning.

Elever, lærere og AI

AI, us

Mars/April

Elever 9. trinn

Åpen dag, videregående skole

Ungdomsskole + vgs

Leder vgs

April/mai

Elever som skal søkes inn
med fortrinn etter § 6.15
og 6.17

Drøfting av elever vedr. regler for inntak vgs

Rådgiver, spesped,
PPOT, PPT

PPT

Mai - september

Elever som skal søkes inn
med fortrinn etter § 6.15
og 6.17

Møter for elever som skal meldes inn 1. okt.

Elev, foresatte,
rådgiver us, spespes
koordinator us, avd.
leder/spesped leder
vgs, PPT og PPOT

Rådgiver us

Spesped koordinator,
rådgiver, foresatte,
elev, PPT, PPOT

Rådgiver us

Gjelder 10. trinns elever
Innen 1. oktober

Elever som skal søkes inn
med fortrinn etter §6.15 og
6.17

Innsendelse av skjemaet «Varsel om elever som ønsker å
søke om fortrinn til videregående opplæring»
Nødvendig dokumentasjon må foreligge

November

Elever 10. trinn

Januar

Praksisdager på vgs, hver elev får besøke to
utdanningsprogram, en dag på hvert.

us + vgs
10. trinn elever, elever
AI, VO, elever fra vgs

Nettverksrådgiver,
ledere/rådgivere på
vgs, rådgivere us.
(Skoleledelse
kommune, rektorer
us.)

November,
desember

Elever med behov for
tilrettelegging § 6.19, 6.22,
6.23, 6.25, 6.26
(minoritetsspråklige)

Forberedelsesmøter før innsøking til vgo 1. februar og 1.
mars, med behov for tilrettelegging.

Elev, foresatte, us, vgs, Rådgiver us
PPT og PPOT

Desember, januar

Foresatte/elever på 10.
trinn

Foreldremøte med informasjon om videregående opplæring
og innsøking.

Foresatte, rådgiver
kontaktlærer

Rådgiver us

Januar

Elever 10. trinn

Yrkes- og utdanningsmesse

Alle ungdomsskoler og
Rosthaug vgs

Arbeidsgruppe med
alle skolene + Rotary

Januar-mai

Elever 10. trinn

Praktiske kurs på AI. Motivasjon for yrkesfaglige
utdanningsprogram.

Elever, lærere og AI

AI, us

Innen 1. februar

Elever som skal søke om
inntak på grunnlag av
fortrinnsrett eller
individuell vurdering

Nødvendig dokumentasjon innhentes før søknad om inntak
på grunn av fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Spespedkoordinator,
rådgiver, foresatte,
elev, PPT, PPOT

Rådgiver us

Lærekandidater
Full opplæring i bedrift
Innen 1. mars

Elever 10. trinn

Veiledningssamtaler, søknadsprosess

Elev

Rådgiver

Innen 1. mars

Elever med behov for
tilrettelegging av
opplæringen

Innsøkingsmøter

Elev, foresatte,
rådgiver, spesped.
koordinator, (PPT,
PPOT)

Rådgiver us

1. mars

Elever 10. trinn

Innsøking til vgo

Elever, rådgiver

Eleven
Rådgiver

1. mars

Elever med behov for
tilrettelegging av
opplæringen

Innsending av skjemaet «Melding om behov for
tilrettelegging av opplæringen»

Rådgiver,
spespedkoordinator

Rådgiver

Innen 1. mai

Elever 10. trinn

Innsending av «Endring av søknad om skoleplass»

Elev, rådgiver

Rådgiver

Mai, juni

Individuell behandling

Overgangsmøter

Elev, foresatt,
rådgiver/kontaktlærer
us, vgs, PPT, PPOT

Mottakerskole

§ 6.15 og 6.17
§ 6.22, 6.23, evt andre som
har fått beskjed om inntak
på våren

Mai, juni, august

Elever med spesielle
behov/behov for
tilrettelegging

Informasjonsdeling mellom rådgivere us og vgs, med
samtykke

Rådgivere us + vgs

Rådgivere vgs

Elev, rådgiver, OT, AIB

Ungdomsskolen

Gjelder VG1, VG2 og AIB-elever
August, september

a) Elever som ikke har
kommet inn på VGS.

Avklaringssamtale, sjekke ledige plasser på vgs interne
søkelister, søkeverksted på AIB

b) Elever som kommer inn
på VGS, men takker nei.

August

Ungdomsskolen

c) Elever som har kommet
inn på VGS, og takket ja- og
ikke møter/slutter VGS

Vgs gir beskjed til PPOT om elever som ikke møter til 1.
skoledag, samtidig som de melder fra til Inntaksseksjonen

d) Elever som ikke har søkt
vgs

OT / tverretatlig møte. Planlegge hvem som følger opp.

Elev, rådgiver us, OT,
AI, (NAV, barnevern,
andre)

Ungdomsskolen /OT

Ny elever på vgs

Inntakssamtale

Elev + kontaktlærer
Evt rådgiver, foresatt

Rektor, vgs

Løpende inntakssamtale ved inntak av nye elever

VGS

August - september

Elever med behov for
oppfølging

Informasjonsoverføring/overgangsmøte

Ungdomsskole, vgs,
PPT og PPOT

Rådgiver vgs

Innen 1. november

Elever med stort fravær,
feilvalg eller andre
utfordringer

Samarbeidsmøte /avklaringssamtale med elever som står i
fare for å slutte (unngå bruk av ungdomsrett)

Elev, kontaktlærer,
opplæringsleder,
rådgiver, OT

Kontaktlærer

Januar

Vg1, YF-Vg2 Rosthaug
AiB

Yrkes- og utdanningsmesse

Alle ungdomsskoler,
AiB og Rosthaug vgs
(m fl)

Arbeidsgruppe med
alle skolene + Rotary

Innen 1. februar

Elever som skal søke om
inntak på grunnlag av
fortrinnsrett eller
individuell vurdering
Lærekandidater
Full opplæring i bedrift

Forberede søknad om inntak på grunn av fortrinnsrett eller
individuell vurdering.

Spespedkoordinator,
rådgiver, foresatte,
elev, PPOT

Rådgiver vgs

Innen 1. mars

Elever Vgs og AiB

Veiledningssamtaler, søknadsprosess

Elev

Rådgiver

Innen 1. mars

Elever med behov for
tilrettelegging av
opplæringen

Innsøkingsmøter

Elev, foresatte,
rådgiver,
spespedkoordinator,
PPOT

Rådgiver

Innen 1. mars

Elever vgs og AiB

Innsøkingsmøte til vgo

Elever, rådgiver, PPOT,
AI

Eleven

Rådgiver,
spespedkoordinator

Rådgiver

1. mars

Elever med behov for
tilrettelegging av
opplæringen

Nødvendig dokumentasjon må foreligge

Innsending av skjemaet «Melding om behov for
tilrettelegging av opplæringen»

Rådgiver vgs, AI

