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Forord 

 Under arbeidet med revideringen av ”Handlingsplan for overgang mellom barne – og 

ungdomstrinnet (2002)” ble det bestemt at vi skulle sy sammen overgangsplanene som 

allerede eksisterte til en felles plan, forankret i kultur for læring. I tillegg skulle det lages en del 

som omhandlet overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole. Denne planen ble tatt 

i bruk høsten 2005. 

 

 Høsten 2009 har barnehagestyrer, skoleledere og Pedagogisk tjeneste revidert planen slik 

den nå fremstår.  Prosjektet ”Proaktiv skolestart” har hatt innvirkning på endringene som er 

gjort når det gjelder overgangen mellom barnehage og skole.  

 

 Våren 2011 har en gruppe, bestående av Pedagogisk tjeneste og rådgiver ved Vormsund 

ungdomsskole, arbeidet med en plan som omhandler overgangen fra ungdomsskole til 

videregående skole. Gruppen har også fått innspill fra rektor ved Nes videregående skole.  

 

 Våren 2014 er planen revidert av Pedagogisk tjeneste med bakgrunn i oppstart av 

innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever ved Årnes skole fra 1.sep. 2014. 

For mer informasjon om tilbudet; se egne plan for tilbudet. 

 

 Våren 2016 har en arbeidsgruppe bestående av Liv-Edel Moen Kollerud (rektor ved Årnes 

skole), Eva Heidi Hammeren (styrer i Auli barnehage), Lene Gulseth (styrer i Espira 

Furuholmen barnehage), Mona Andersen (Pedagogisk tjeneste) og Marius Lier Dahl 

(Pedagogisk tjeneste) gjennomgått og revidert/oppdatert den delen av Plan for overganger 

som omhandler overgangen fra barnehage til skole. 

 

 Høsten 2017 har en arbeidsgruppe bestående av Anne Cathrine Marstein (rådgiver Nes 

vgs.), Ellen Messel (rådgiver Hvam vgs.), Liv Irene Tenold (Pedagogisk tjeneste), Olav 

Sandaker Eide (rådgiver Vormsund ungdomsskole), Åse Karin Paulsen (rådgiver Runni 

ungdomsskole) og Marius Lier Dahl (Pedagogisk tjeneste) gjennomgått og revidert/oppdatert 

den delen av Plan for overganger som omhandler overgangen fra ungdomsskole til 

videregående skole. 

 

 Våren 2020 er overgangen fra barnehage til barneskole justert på bakgrunn av en 

gjennomgang der rektorer og styrere deltok. 

 

Planen er strukturert slik at tiltakene er listet opp som en direkte konsekvens av en målsetning. 

På slutten av hvert kapittel finner dere et årshjul der tiltakene er listet opp i kronologisk 

rekkefølge. Hovedmålsettingene er de samme for de to første overgangene, men for overgangen 
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til videregående er det gjort noen justeringer.  

 

For å holde størrelsen på planen på et hensiktsmessig nivå, er forklaringene til hvert tiltak på et 

minimum. De tiltakene som er listet opp i planen må også sees på som et minimum av hva man 

må gjøre i forbindelse med overgangene. Planen skal være en strukturert og tydelig plan, 

samtidig som den ivaretar et helhetlig skoleløp. 
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Innledning 

De fleste barna som begynner på skole i dag har gått i barnehage.  

Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006), og i prinsipp for opplæringen 

(2006), slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste.  

I kapittel 5.1 i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det: 

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra 

barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært 

samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være 

nedfelt i barnehagens årsplan (Kunnskapsdepartementet 2006: 53). 

 

I prinsippene for opplæringen (Læringsplakaten) heter det at:  

Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og 

ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette 

overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet (Utdanningsdirektoratet 2006: 33). 

 

OECD-rapporten ”Starting Strong II” (2006) argumenterer for at både barnehage og skole bør 

være opptatt av en enhetlig tilnærming til læring og utfordringer knyttet til overgangen mellom 

barnehage og skole. Videre viser rapporten til at gode overganger virker stimulerende, mens 

dårlig tilrettelagte overganger kan virke negativt inn på barnets utvikling. 

 

Veilederen Fra eldst til yngst (Kunnskapsdepartementet, 2008), NOU 2010:8 Med forskertrang og 

lekelyst og Melding til Stortinget nr. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring er alle sentrale 

dokumenter som blant annet omtaler overgangen fra barnehage til skole. Alle fremhever 

viktigheten av å gjøre denne overgangen så god som mulig både for barn, foreldre og ansatte i 

barnehage og skole. Barnehage og skole er ulike som pedagogiske institusjoner, men 

kulturforskjeller og ulike praksiser er ikke et problem i seg selv. Tvert imot skal barnehage og 

skole være forskjellig. Problematisk blir det først når det oppstår spenninger mellom ansatte som 

skal samarbeide om tiltak som skal gjøre overgangen fra barnehage til skole bedre for barna. 

Dette kan gå utover at barn og foreldre opplever sammenheng og kontinuitet i overgangen. Det 

er derfor viktig å legge opp til en lokal plan med tilhørende tiltak som øker forståelsen for at 

barnehagens og skolens oppdrag og oppgaver i stor grad er sammenfallende. Blant annet kan 

følgende aktiviteter bidra til at man lykkes med overgangen fra barnehage til skole: 

- Faglig samarbeid mellom barnehagelærere og lærere i skolen. 

- Utveksling av informasjon om barna. 

- Samarbeidsprosjekter mellom barnehage og skole. 

- Åpen og gjensidig dialog med foreldre før, under og etter overgangen. 

- Gjøre barna kjent med skolen og læreren. 

- Tydelig formulerte mål og forventninger 
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Plan for overganger tilstreber å imøtekomme dette for å gjøre overgangen best mulig for barn, 

foreldre og ansatte i barnehage og skole. 

 

Når det gjelder overgangen mellom barneskole og ungdomsskole er den i mindre grad omhandlet 

i statlige styringsdokumenter, noe som nok skyldes at det dreier seg om en overgang innenfor 

den samme institusjonen – grunnskole. Det er likevel grunn til å tro at mange av de samme 

prinsippene for å få til vellykkede overganger vil gjelde her. For å sikre elevene et helhetlig 

opplæringsløp, er det viktig at ungdomsskolen kan ta utgangspunkt i det faglige ståstedet 

elevene har når de begynner. Dette krever gode rutiner for overføring av relevant informasjon fra 

barneskolen. Videre er det viktig at elevene opplever en trygg og forutsigbar oppstart på 

ungdomsskolen, noe som vil være en viktig forutsetning for å opparbeide et godt skole- og 

klassemiljø så tidlig som mulig. 

 

Når det gjelder overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er det naturlig å ta 

utgangspunkt i de nasjonale føringene som betrakter hele grunnopplæringen som et 

sammenhengende 13-årig løp fra første klasse i barneskolen til og med avsluttet videregående 

opplæring. Det innebærer at opplæringen sees på som en helhet med en naturlig progresjon der 

hvert skoletrinn bygger på det foregående. Læreplanene i de ulike skolefagene er derfor 

gjennomgående der en slik progresjon tydeliggjøres. Skoleslagene har felles generell målsetning 

og felles vurderingsforskrift.  

 
Å virkeliggjøre et helhetlig 13-årig skoleløp fordrer et tettere samarbeid mellom grunnskole og 

videregående skole. Det er viktig at overgangen mellom skoleslagene gjøres så skånsom som 

mulig. Tidlig identifisering og innsats av elever som strever og som senere vil kunne falle fra i 

videregående skole er avgjørende. Det er derfor nødvendig med tett og systematisk samarbeid 

mellom ungdomsskoler og videregående skole slik at nødvendig informasjon knyttet til 

enkeltelever kan overføres. Her har ungdomsskolene og videregående skole et felles ansvar. For 

å nå denne målsettingen er det viktig at elever og foresatte får god nok informasjon om valgene 

de står overfor, og hvilke konsekvenser de kan få for videre yrkeskarriere. Det er også viktig at 

både elever og foresatte får veiledning gjennom denne prosessen.  Selv om mange av tiltakene i 

denne planen er myntet på 10 klasse, vil det være lurt å starte veiledningsprosessen enda 

tidligere, slik at elevene får tid til å reflektere over sine valg. 
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A: OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL BARNESKOLE 

 

A1: Gjøre skolestarten så trygg og likeverdig som mulig for hvert enkelt barn. 
 

1.1: Skoleforberedende tiltak i barnehagen 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
6-åringene skal få anledning til å være med på 
egne tiltak som motiverer til skolestart 
 

 
Året før skolestart 
 

 
Styrer 
 

 
Barnehagene planlegger og gjennomfører opplegg for skolestartere gjennom året som omfatter 
både faglige og sosiale tiltak. 
 

1.2: Besøksdager 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Planlegge besøksdager der det tydelig 
fremkommer hvem som har (hoved)ansvar for 
den enkelte besøksdag. 
 

 
Aug./sep. (felles 
styrer/rektor-møte) 
 

 
Styrer og rektor 
 

 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
6-åringene besøker skolen, og får besøk fra 
skolen før skolestart. 
 

 
Våren før skolestart 
 

 
Rektor og styrer 
 

 
For å skape trygghet ved skolestart, er det viktig at barna vet hva de går til. Barna må forberedes 
gjennom besøk på skolen før skolestart.(Besøk i innføringstilbudet må vurderes for nyankomne 
minoritetsspråklige barn). De skal bli kjent på skolens område, møte medelever, faddere, 
kontaktlærere og andre voksne på skolen. Tidligere erfaringer viser at det er tjenlig med 5 
besøksdager, men minimum er satt til 3. Eksempler på gjennomføring av besøksdager kan være: 

 6 åringene besøker skolen og deltar på spesielle dager som kroppsøvingsdager, 
aktivitetsdager, uteskoledager og jule- og påskeverksted. 

 6 åringene besøker skolen og deltar i ordinære skoletimer 

 6 åringene besøker skolen sammen med de foresatte 

 Uformelle møter (spiser mat på skolen, leker i skolegården osv.) 

 Fadderne kommer på besøk i barnehagene (lesegrupper, lekegrupper) 

 Ansatte fra skolen kan komme til barnehagen for å se skolestarterne i kjent miljø 
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1.3: Fadderordning 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Skolene skal ha en fadderordning hvor eldre 
elever får ansvar for skolestarterne. 
 

 
Fadderne må være 
klare så tidlig som 
mulig for å få til 
besøksordninger og 
bli-kjent-dager 
 

 
Rektor 
 

 
Fadderne får i oppgave å hjelpe skolestarterne til å bli kjent med skolen for eksempel ved å leke 
med dem, lese for dem, hjelpe til med praktiske oppgaver og være med på turer.  
 
For skolestarterne vil fadderen være en viktig ressurs. Barnet blir godt kjent med eldre elever og 
får dermed trygge støttespillere i skolemiljøet. Som faddere vil de eldre elevene se at de er en 
viktig faktor for at skolestarterne skal trives og oppleve mestring på skolen. De får lov til å oppleve 
at noen trenger dem, og de får anledning til å vise omsorg og omtanke for andre.  
 

1.4: Første skoledag 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Det skal legges opp til at den første 
skoledagen blir et følelsesmessig godt minne 
for alle skolestarterne. 
 

 
Første skoledag 
 

 
Rektor og 
kontaktlærer 
 

 
Dette er en helt spesiell dag som det er knyttet store forventninger til. Det er viktig at alle barna 
føler seg sett denne dagen. Dette kan man for eksempel ivareta ved at kontaktlærer håndhilser 
på hvert enkelt barn. Det er også viktig at fremmøtte foreldre føler seg sett, og at de opplever at 
de er velkomne hele dagen. Det bør presiseres i invitasjonen at dagen er forbeholdt 1. 
klassingene, og at foresatte bør prøve å finne annen ordning for søsken.  
 

1.5: Fleksibel skolestart 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Mulighet for fleksibel ordning rundt 
skolestarten i de tilfellene der det er 
hensiktsmessig. 
 

 
Før innskriving 
 

 
Styrer, rektor, PT og 
helsestasjonen 
(Familiens hus) 
 

 
I enkelte tilfeller vil det være behov for fleksible ordninger rundt skolestarten, som for eksempel 
framskutt skolestart, utsatt skolestart eller spesiell tilrettelegging av opplæringstilbudet. Disse 
tilfellene behandles individuelt av de aktuelle partene, som i tillegg til de foresatte kan være skole, 
barnehage, helsestasjon og pedagogisk tjeneste. Helsestasjonen vil kunne være med på å gjøre 
vurderinger av enkeltbarn på 4-års undersøkelsen som vil kunne få konsekvenser for en 
eventuelt utsatt skolestart. I tillegg gjennomfører helsestasjonen en skolestartundersøkelse året 
før barnet begynner på skolen, som også vil kunne danne grunnlag for denne vurderingen. 
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1.6: Oppstart skole 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Det legges opp til en periode der målet er å gi 
skolestarterne en trygg oppstart. 
 

 
Aug./sep. 
 

 
Rektor og 
kontaktlærer 
 

 
Oppstarten på skolen må legge vekt på å skape trygghet for skolestarterne. De må få god tid til å 
bli kjent med hverandre, eldre skoleelever, de voksne, dagsrutiner, bygninger og uteområdet. Det 
anbefales å aktivt bruke fadderordningen i tilretteleggingen av en trygg skolestart. 
Velkomstprogrammer er et tiltak som Udir anbefaler. 
 
 

A2. Informere foreldre og legge til rette for et best mulig samarbeid mellom hjem og skole 
så tidlig som mulig. 
 

2.1: Innskriving 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Innskriving med tildeling av skolested 
 

 
Oktober 
 

 
Rektor 
 

 
Innskriving kan skje ved personlig frammøte eller ved kun retur av skjema foresatte har fått. 
Skolene sender ut skriftlig info om hva som skjer fra innskriving og fram til skolestart. Her bør det 
informeres om samarbeidet som er planlagt mellom skolen og barnehagen. 
 

2.2: Barn med spesielle behov for oppfølging 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Foreldre til barn med spesielle behov møter 
aktuelle instanser før barnet begynner på 
skolen. 
 

 
Senest okt./nov. 
året før skolestart 
 

 
Styrer og PT 
 

 
Aktuelle parter i møtet kan være; foreldre, PT, skole, helsesøster (familiens hus) og barnehage. 
Drøfting av enkeltbarn der det er behov for omfattende tilrettelegging må selvfølgelig skje lenge 
før det som her antydes. Dette gjelder også elever der det blir vurdert utsatt skolestart. 
 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Orientere om barn som vil kreve økonomiske 
intensiver. 
 

 
2 år før skolestart 
 

 
Styrer og PT 
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2.3: Foreldremøte i barnehagen 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
I høstens foreldremøte legges det inn en egen 
økt for kommende 1. klasseforeldre. 
Barnehagen skal informere om planlagte 
overgangstiltak og nærskoleprinsippet. 
 

 
Høsten før 
skolestart 
 

 
Styrer 
 

 
Et godt avslutningsår i barnehagen er viktig, og barna skal gjøres best mulig forberedt på 
skolestart. Derfor er det viktig at foreldrene får tilstrekkelig informasjon om det siste året i 
barnehagen og om opplegget fram til skolestart. 
 
Aktuell informasjon kan være: 

 Tiltak rettet mot overgang til skole 

 Foreldrenes rolle i læringsprosesser, for eksempel leseglede 
 

2.4: Foreldresamtaler i barnehagen 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Barnehagen har foreldresamtaler med 
kommende 1. klasseforeldre. 
 

 
Mars - Mai 
 

 
Styrer 
 

 
Her kan pedagogisk leder gjennomgå evt. kartlegginger med foresatte, og de skal bli enige om 
hvilke opplysninger som skal overføres til skolen jamfør punkt 3.2.  
 

2.5: Foreldremøte på skolen 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Skolen har et foreldremøte for kommende 1. 
klasseforeldre. Kopi av invitasjon skal sendes 
til styrerne. 
 

 
April/mai (evt. ifm. 
bli-kjent-dag) 
 

 
Rektor 
 

 
En trygg og god skolestart er avhengig av at foreldrene får tilstrekkelig informasjon om skolen, 
samt at de aktiviseres og engasjeres i skole-hjem samarbeidet. Innhold i og kjennetegn på møtet 
bør være: 

 Høy grad av aktivitet i foreldregruppa. 

 Inneholder drøftingsoppgaver som er av betydning for foreldrenes involvering i barns læring 
og læringsmiljø. 

 Fokus på tiltak som gjør at foreldrene kan bidra i barnas læringsarbeid. 

 Innholdet bør være knyttet til å «lære om læring». 
 
Det anbefales å bruke foreldre som informanter på møtet – f. eks. kan FAU-leder bidra. 
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A3. Sikre god kontakt mellom skole og barnehage slik at overgangen blir så god som 
mulig for barna. 

3.1:  Oversende elevliste. 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Barnehagen lager lister over neste års 
1.trinnselever, og sender disse til de 
respektive barneskoler. 
 

 
Innen 1. september 
 

 
Styrer 
 

 
Barneskolen skal ha oversikt over hvilke barnehager de får elever fra. Styrer må informere rektor 
dersom det er barn som vil kreve ekstra ressurser slik at dette kan komme med i budsjettarbeidet. 
 

3.2: Overføring av opplysninger. 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Samtykke innhentes og opplysninger 
overføres fra barnehage til skole (se vedlegg 1) 
 

 
Mars - Mai 
 

 
Styrer 
 

 
Barnehagen får samtykkeerklæring til foreldrene i forkant av overgangsmøtet, og opplysningene 
fra barnehagen til barneskolen overføres på dette møtet.(se 3.3). Hvilke opplysninger som skal 
overføres til skolen bør være et tema på samtaletimer i barnehagen. (Resultater fra kartlegginger 
som TRAS, 20 spørsmål om språkutvikling, egen kartlegging av språk, språkbakgrunn for 
minoritetsspråklige osv.) 
 
Dersom det er behov for utveksling av informasjon om enkeltelever før mars/april, så benyttes 
eget samtykke til overføring av opplysninger (vedlegg 2). 
  

3.3: Overgangsmøte. 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Det gjennomføres et forberedelsesmøte 
mellom skole/barnehage som sikrer 
overgangen mellom barnehage og barneskole. 
 

 
April/mai 
 

 
Rektor og styrer 
 

 
Innholdet i disse møtene kan være samarbeid om de enkelte barna, overføring av opplysninger 
(NB! Samtykkeerklæring!). Det er naturlig at neste års kontaktlærer, leder i SFO, pedagogisk 
leder i barnehagen og barnehageansatte som jobber med skolestarterne deltar. 
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3.4: Nettverk for skoleledere og barnehagestyrere 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Nettverk som skal bidra til at skole og 
barnehage får kjennskap og kunnskap om 
hverandre, samt legge grunnlaget for et godt 
samarbeid. 
 

 
1 gang per halvår 
 

Virksomhetsleder 
Utdanning og 
barnehagesjef 

 

Følgende momenter er aktuelle: 

 Bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kultur 

 Gjennomgang av overgangsplanen med utveksling av erfaring og evaluering 

 Praktiske avklaringer i forbindelse med overgangen 

 Samarbeid om faglige spørsmål og arbeidsmåter 

 Drøftinger knyttet til Rammeplanen for barnehagen og Læreplanverket for skolen 

 Leseopplæring 

 Informasjon om skolestarteropplegget i barnehagen. 

 Forberedelse og planlegging av besøksdager 
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Årshjul over tiltak, overgang barnehage/barneskole 
 

Tidsperiode Tiltak Ansvar 

2 år før skolestart 

 

Orientere om barn som vil kreve økonomiske 

intensiver (2.2) 

Styrer og PT 

Aug./sep. før 

skolestart. 

Nettverk for skoleledere og barnehagestyrere (3.4) 
Kommunalsjef, 

barnehagesjef og PT 

 

Planlegge besøksdager (1.2) 

 

Styrer og rektor 

 

Oversende elevliste over neste års 1. trinns elever til 

sine respektive barneskole. (3.1) 

Styrer 

Oktober/november 

før skolestart. 

 

Innskriving (2.1) 
Rektor 

 

Barn med spesielle behov (2.2 ) 
Styrer og PT 

 

Foreldremøte i barnehagen (2.3) 
Styrer 

 

Nettverk for skoleledere og barnehagestyrere (3.4) 

Kommunalsjef, 

barnehagesjef og PT 

Januar/ februar før 

skolestart. 
Nettverk for skoleledere og barnehagestyrere (3.4) 

Kommunalsjef, 

barnehagesjef og PT 

 

Mars/april før 

skolestart. 

 

 

Foreldresamtaler i barnehagen (2.4) 
Styrer 

 

Fadderordning (1.3) 
Rektor 

 

Overføring av opplysninger.( NB! Minoritetsspråklige 

barn) (3.2) 

Styrer 

 

April/mai/ juni før 

skolestart. 

 

 

Overgangsmøte (3.3) 
Rektor og styrer 

 

Besøksdager (1.2) 
Rektor og styrer 

 

Foreldremøte (2.5) 
Rektor 

Nettverk for skoleledere og barnehagestyrere (3.4) 
Kommunalsjef, 

barnehagesjef og PT 

 

August/september 

Første skoledag (1.4) 
Rektor og 

kontaktlærer 

Oppstart skole (1.6) 
Rektor og 

kontaktlærer 
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B. OVERGANG FRA BARNESKOLE TIL 
UNGDOMSSKOLE: 

 

B1: Gjøre skolestarten så trygg og god som mulig for hver enkelt elev. 

 

1.1 Informasjonsskriv fra ungdomskolen 
 

Skriftlig informasjon / elektronisk informasjon sendes til elever og foresatte mens elevene går i 7. 
trinn. 
Ansvar:  Rektor/ungdomsskolen. 
Tidspunkt:  Mars 
 

Det er viktig å legge grunnlag for et godt skole-/klassemiljø så tidlig som mulig. Derfor er det 

avgjørende at 7. trinn elevene er velinformerte om hva de møter på ungdomsskolen. 

Informasjonen sendes fra ungdomsskolen i løpet av mars, slik at barneskolen kan levere 

denne ut på et optimalt tidspunkt for 7. klassingene. Informasjonen bør være kort og 

oversiktlig og ha som mål å få eleven til å føle seg velkommen på ungdomsskolen. 
 
 

1.2 Ungdomsskolen besøker barneskolen  
 

Alle 7.klassinger får besøk av rådgiver og elever fra ungdomsskolen. 
Ansvar:  Ungdomsskolen 
Tidspunkt:  April/mai 
 

Hensikten med dette besøket er å informere og gi elevene muligheten til å oppklare spørsmål 

de har om overgangen. Det anbefales at besøket forberedes godt på 7.trinn. 
 

Elever fra ungdomsskolen, helst 8 trinns elever som selv har gått på besøkskolen, skal være med 
på besøket. Ungdomsskoleelevenes hovedoppgave kan være å informere om elevmiljøet på 
skolen og elevrådsarbeid. Et nyttig fokus vil være: Hva er likt og hva er forskjellig fra barnetrinnet 
til ungdomsskolen.  

 
 

1.3 Sammensetning av grupper 

 
Ansvar: Rektorer på barneskolen/ungdomsskolen 
Tidspunkt: April(barneskolen) / mai (ungdomsskolen) 
 
Barneskolen setter elevene sammen i grupper. Gruppestørrelsen blir satt av ungdomsskolen. 
Deretter lager ungdomsskolen klasser av disse gruppene på bakgrunn av opplysninger de har 
om elevene. 
 
Det er viktig at foreldre og foresatte informeres grundig om hvilke kriterier som ligger til grunn for 
hvordan gruppene settes sammen.  
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1.4 Barneskolen besøker ungdomsskolen 

 

Elever fra 7 klasse er på besøk på ungdomsskolen en dag, evt ½ dag på våren. 
Ansvar:  Ungdomsskolen. 
Tidspunkt:  Mai / juni 
 
Ungdomsskolen har ansvaret for å legge til rette for at 7 klassingene skal bli kjent med medelever 
og lærere denne dagen. Til denne dagen skal klassene være satt sammen, og elevene bør så 
langt det er mulig få møte lærerne de skal ha på 8.trinn. Elevene har på forhånd fylt ut 
egenmeldingsskjemaet (vedlegg 3) som leveres i møtet mellom kontaktlærer og rådgiver. 
Egenvurderingen kopieres tosidig! 
 

1.5 Innskolingsperiode på høsten 
 

Ungdomsskolene skal ha en innskolingsperiode for de nye 8 klassingene der det legges vekt 

på at elever og lærere blir bedre kjent med hverandre. 

Ansvar:  Ungdomsskolen. 

Tidspunkt:  August / september 

 

En innskolingsperiode er viktig for elevenes trivsel de tre neste årene og et godt tiltak for å 

bygge gode klassemiljøer. Ungdomsskolen bør ha en plan for innskolingsperioden, og faste 

rutiner for vurdering og justering av den. Aktuelle momenter i planen kan være: 

 Definere hvor lang perioden skal være 

 Arbeid i grupper 

 Aktiviteter på andre arenaer enn skolefagene for å bygge klassemiljø 

 Kjennetegn på godt klassemiljø, sette opp trivselsregler 

 Det første foreldremøtet i 8 klasse legges i denne perioden 

 Elevrådet bør være aktive for å ønske de nye elevene velkommen 

 Informasjon om reglement, karakterer osv. 

 Når karakterer innføres 

 Hvordan likeverdigheten ivaretas i denne perioden for elever med behov for særskilt 

individuell tilrettelegging. 
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B2. Informere foreldre og legge til rette for et best mulig samarbeid mellom hjem og 
skole så tidlig som mulig. 

 

2.1 Overføre opplysninger fra foreldre til lærer  

 

Barneskolen overfører opplysninger, foreldrene blir informert og samtykker i hvilke 

opplysninger barneskolen oversender ungdomsskolen. 
Ansvar:  Barneskolen. 
Tidspunkt:  Mars/ april. 
 
I forbindelse med et kontaktmøte i februar/mars får foreldrene vite hvilke opplysninger 
barneskolen mener det er til det beste for elevene å gi til ungdomsskolen om deres barn. På 
dette møtet kan foreldrene også komme med egne opplysninger. Dette gjøres på 
foreldreskjemaet, vedlegg 3.  Foreldrene må gi skriftlig tillatelse til at opplysningene sendes 
videre, og har følgelig mulighet til å reservere seg mot det (Vedlegg 3).  Forvaltningsloven gir 
retningslinjer for hvilke opplysninger man må ha foreldrenes tillatelse til å gi, men det anbefales 
allikevel at man er åpne og spør/informerer om alle opplysningene man ønsker å overføre. 
Samtykkeskjemaet er barneskolens eiendom, og skal følgelig ikke oversendes ungdomsskolen. 
Elever med særskilte behov for tilrettelegging ivaretas av egne rutiner, se punkt 3.8. 

 

2.2 Foreldremøte på barneskolen, evt. på ungdomsskolen 
 

Foreldrene til 7 klassingene inviteres til foreldremøte på barneskolen, der representanter fra 

ungdomsskolen er tilstede. 
 

Ansvar:  Rektor på ungdomsskolen innkaller og er ansvarlig for innholdet. 
Tidspunkt: Mars /april 
 
På dette møtet er det viktig å avklare hvilke forventninger foresatte og elever har til 
ungdomskolen. Det er viktig at foreldrene for god anledning til å stille spørsmål på dette møtet. 
Temaer det bør legges særlig vekt på er: 

 Forventet skole-hjem samarbeid. 

 Arbeidsformer, ansvar, tilpasset opplæring, vurdering og trivsel. 

 Læringsmiljø; utfordringer, innskoling og klassesammensetning. 
 

 
 

2.3 Foreldremøtet på ungdomsskolen 
 

Foreldrene til 8. trinns elever inviteres til foreldremøte kort tid etter oppstarten av skoleåret. 
 
Ansvar: Ungdomsskolen 
Tidspunkt: September 
 
Hovedformålet med dette møtet er å gi foreldrene generell informasjon, samt ta for seg gjensidige 
forventninger til samarbeid. I tillegg vi det være hensiktsmessig å utdype punktene i 2.2 som ble 
skissert på møtet på barneskolen i mars/april. 

 

B3.  Sikre god kontakt mellom barneskole og ungdomsskole, slik at overgangen blir så 
god som mulig for elevene. 
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3.1 Ungdomsskolen sender ut tidsplan for tiltak i vårhalvåret. 
 

Ungdomsskolen setter opp tidsplan (papir el. elektronisk) over tiltak de står ansvarlig for og 

sender til barneskolene. 
 
Ansvar:  Rektor/ungdomsskolen. 
Tidspunkt:  Januar/februar 
 
Her må det komme klart fram ut i fra hvilke kriterier og på hvilken måte elevgruppene skal settes 
sammen. I tillegg må det informeres om hvilke elevopplysninger ungdomsskolen ønsker å få. 
 

 

3.2 Overgangsmøte barneskole - ungdomsskole. 
 

Møte mellom barneskole og ungdomsskole før overgangen, der det overføres opplysninger om 

elever og klasser. Stikkord: Klassemiljø, faglig fokus, sammensetning av klasser. 
 
Ansvar:  Rektor/ ungdomsskolen. 
Tidspunkt:  Mars 
 
I forkant av dette møtet har klassestyrer innhentet skriftlig samtykke fra foreldrene til å overføre opplysninger til 
ungdomsskolen.(se vedlegg 3) I dette møtet melder også kontaktlæreren fra barnetrinnet fra om de elevene man ønsker å følge 
opp med ett møte etter at de har begynt i 8 klasse (se tiltak 3.4). 
 
På dette møtet overføres også skjemaet med foreldreopplysninger, vedlegg 3. 
 
All faglig kartlegging foretatt i 7 klasse, overføres på dette møtet. (Husk særskilt kartlegging av minoritetsspråklige elever.) Når 
det gjelder profiler fra nasjonale prøver trenger disse ikke overføres på papir, da neste års 8 trinns lærer automatisk vil få tilgang 
til disse etter klasseopprykk, se punkt 3.7. 
 

3.3 Møte mellom 8 trinns lærer og kontaktlæreren som hadde eleven på barnetrinnet. 
(behovsprøvd/bestilling) 
 

På høsten i 8 trinn arrangeres det møte mellom 8 trinns lærerne og kontaktlærere som hadde 

elevene på barneskolen. 
 
Tidspunkt: September/oktober. 
Ansvar: Rektor ungdomsskolen, kontaktlærerne melder behov. 
 
Dette møtet er satt av til å drøfte enkeltelever det er meldt inn behov om. Behovet kan meldes 
både fra barneskolen og fra ungdomsskolen.  
 
 

 

3.4 Hospitering 
 

Det legges opp til en hospiteringsordning der neste års 8 klasselærere og neste års 7 

klasselærere får hospitere hos hverandre dersom det er praktisk mulig. 
 
Tidspunkt: April/mai 

Ansvar: Rektor barneskole og rektor ungdomsskole. 
 
Dette tiltaket innebærer at neste års 7 klasselærere hospiterer en dag i en 8 klasse på våren før 7 klasse. Formålet med dette 
tiltaket er at læreren blir bedre kjent med kultur og arbeidsmåter på ungdomsskolen før elevene begynner i 7 klasse. 
 
De kontaktlærerne som skal ha neste års 8 klasse, hospiterer i en 7 klasse i løpet av skoleåret før. Hensikten er at læreren blir 
bedre kjent med kultur og arbeidsmåter på barneskolen, slik at oppstarten i 8 klasse blir best mulig. 
 
Det er viktig å legge vekt på at lærerne som skal hospitere ikke bytter jobb, men går utenpå den vanlige bemanningen.  
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3.5 Overføringsmøte for elever med særskilt behov for tilrettelegging. 

 
Tidspunkt: Uke 44-48 
Ansvar:  Pedagogisk tjeneste, rektor barneskolen, rektor ungdomsskolen. 
 
Elever med særskilt behov for tilrettelegging får tilbud om eget overføringsmøte høsten før de 
begynner på 8 trinn. Foreldre innkalles 
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Årshjul over tiltak, overgang barneskole/ungdomsskole: 

 

Tidsperiode Tiltak 

September/oktober   Overføringsmøte for elever med særskilt behov for tilrettelegging (3.5) 

Januar  Ungdomsskolen sender ut tidsplan for tiltak i vårhalvåret (3.1) 
 
 

Februar/Mars  Ungdomsskolene sender ut infoskriv til barneskolene (1.1) 

 Overgangsmøte barneskole/ungdomsskole (3.3) 

Mars/april  Foreldremøte på barneskolen (2.2) 

 Overføre opplysninger fra foreldre til lærer (2.1) 

 Overgangsmøte barneskole – ungdomsskole (NB! Minoritets-språklige 
elever) (3.2) 

April/mai  Barneskolene setter sammen elevene i grupper (1.3) 

 Ungdomsskolene besøker 7 klasse (1.2) 

 Hospitering (3.4) 
 
 

Mai/juni  7 klasse elevene besøker ungdomsskolen (1.4) 

 Hospitering (3.5) 
 

August/september/o
ktober etter 
skolestart 
 

 Innskolingsperiode (1.5) 

 Foreldremøte i 8 klasse (2.3) 

 Møte mellom 8 trinns lærer og kontaktlæreren som hadde eleven på 
barnetrinnet (3.3) 
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C: OVERGANG FRA UNGDOMSSKOLE TIL 
VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

C1: Gi elever og foresatte et godt grunnlag/utgangspunkt for fremtidig utdanningsvalg 
 

For å nå denne målsettingen er det viktig at elever og foresatte får god nok informasjon om 

valgene de står ovenfor, og hvilke konsekvenser det kan få for videre yrkeskarriere. Det er også 

viktig at både elever og foresatte får veiledning gjennom denne prosessen.  

 

1.1: Utdanningsvalg 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Utdanningsvalg er et fag i ungdomsskolen 
som har som mål å forberede og kvalifisere 
elevene med hensyn til videre karrierevalg. 
Skolene på Øvre Romerike har utviklet en 
felles plan for gjennomføring av dette faget der 
besøk i videregående skole har en sentral 
plass. 
 

 
110 årstimer fordelt 
på 8.-10. trinn 
 
 

 
Hele skolens 
personale. 
Rådgiver/ledelse 
koordinerer 
 
 

Elever på 9. og 10. trinn kan søke seg til 3 dagers besøk på videregående skole. Der skal de 
gjøres kjent med utdanningsprogrammets egenart og muligheter. De må besøke to ulike 
utdanningsprogram. Tidspunktene er våren 9. trinn og høsten 10. trinn. Veiledningssenteret i 
Lillestrøm og rådgiverne på ungdomsskolene samarbeider om planlegging og gjennomføring. 
 

1.2: Informasjon ved skolestart. 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Skolen informerer elever og foresatte på 10. 
trinn om viktige datoer og tiltak i forbindelse 
med overgangen til videregående skole. 
Oversikt over tiltak/datoer gjøres tilgjengelig 
på skolens hjemmeside/ITL. 
 

 
September 
 

 
Rektor 
 

 
 

1.3: Skriftlig informasjon om videregående opplæring. 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Skolen skal informere om og vise til 
nettbaserte ressurser som omhandler 
videregående opplæring. 
 

 
Høsten, 10. trinn 
 

 
Rektor 
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1.4: Besøk/hospitering ifm. ikke-faglige forhold 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Rådgiver kan, i samarbeid med foresatte og 
elev, organisere besøk/hospitering ved en 
videregående skole på bakgrunn av forhold 
som ikke er av en faglig karakter. Det kan  
f. eks. omhandle psykososiale hensyn. 
 

 
Våren, 10. trinn 
 

 
Rådgivere 
ungdomsskole og 
videregående 
 

 

1.5: Informasjon om tilbud og utdanningsmuligheter 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Elever og foresatte i ungdomsskolen inviteres 
til å besøke en videregående skole for å få 
informasjon om alle tilbud og 
utdanningsmuligheter innen videregående 
opplæring. Arrangeres på dag- eller kveldstid. 
 

 
Januar, 10. trinn 
 

 
Rektor 
videregående i 
samarbeid med 
rådgiver 
ungdomsskole 
 

 

1.6: Informasjon om søknadsprosedyren 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Elevene gis informasjon om 
søknadsprosedyren, og får hjelp til å fylle ut 
søknad. Det settes av god tid til at elevene kan 
fylle ut søknaden på skolen. Rådgiver setter 
også av tid til de elevene som har behov for 
nærmere drøfting om valg av 
utdanningsprogram. 
 

 
Januar/februar,  
10. trinn 
 

 
Rådgiver i 
samarbeid med 
kontaktlærer 
 

 

1.7: Samarbeidsmøte, elever med søknadsfrist 1. februar 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Skolen innkaller til samarbeidsmøte med 
1.februar-søkere og deres foresatte. Tema for 
møtet er veiledning i forhold til muligheter og 
søknadsprosess. Møtet avholdes i forkant av 
møtet på PT (1.9) og kan sees i sammenheng 
med det ordinære samarbeidsmøtet på høsten 
(konferansetimen). 
 

 
Oktober 
 

Skole 

 
NB! Elever som skal søke fortrinnsrett til videregående (§6-15 og 6-17 Inntaksreglementet), må 
tilmeldes til inntakskontoret på egen skjema før 01.10 høsten i 10. klasse. Alle elever som skal 
søke seg tilrettelagt opplæring – mindre grupper, skal tilmeldes. 
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1.8: Instansmøte, elever med søknadsfrist 1. februar 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Samarbeid om elever som har søknadsfrist 1. 
februar (elever med fortrinnsrett og elever som 
søker inntak etter individuell behandling). 
 
Deltagere på møtet: PT, PPT/OT og skole. 
 

 
November 
 

Pedagogisk tjeneste 
(PT) 

 
I forkant av instansmøtet har skolen gjennomført et samarbeidsmøte med de foresatte til disse 
elevene, se tiltak 1.8. 
 

1.9: Veiledningssamtale med elever 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Alle elevene gjennomfører en 
veiledningssamtale med rådgiver eller 
kontaktlærer. Målet er å hjelpe/veilede eleven 
til å se hvilke utdanningsmuligheter som kan 
være aktuelle. 
 

 
Høsten, 10. trinn 
 

Rådgiver 

 
Dersom det er ønskelig kan foresatte være med på denne samtalen. 
 

1.10: Utdanningsmesse 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Ungdomsskolene samarbeider om 
utdanningsmesse i Runnihallen. De 
videregående skolene i Nes og andre 
videregående skoler i distriktet har stands der 
de informerer og svarer på spørsmål. Det er 
ønskelig at samtlige programområder er 
representert. 10. klasseelever har obligatorisk 
fremmøte, 9. klasse inviteres og foresatte 
oppfordres til å møte. 
 

 
Tirsdag uke 3 
 

Rådgiver 
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C2: Tiltak for å forebygge frafall 
 

St. meld 44(2008-2009) viser til at det må settes inn tiltak i hele grunnopplæringen for å redusere 

frafallet til videregående opplæring. Videre beskriver de en situasjon der mange elever ved 

økende alder opplever grunnskolen som lite relevant og mindre motiverende. Det er derfor viktig 

at Nes kommune i størst mulig grad arbeider for at elevene skal møte en skoledag som er mest 

mulig relevant og motiverende, og på den måten motvirker et senere frafall. En ambisjon i så 

måte er at vi skal ligge på nivå med gjennomsnittet i Akershus fylke når det gjelder gjennomføring 

i overgangen fra grunnskole til VGO. Følgende tiltak vil hjelpe oss i å nå dette målet: 

 

2.1: Praksis i videregående 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Elever som tar arbeidslivsfag på 
ungdomstrinnet får yrkesfaglig praksis på en 
videregående skole i Nes.   
 

 
I løpet av skoleåret, 
9./10. trinn 
 

Rektorer på 
ungdomsskoler og 
videregående 

 

2.2: Ungdomslos 

Tiltak/aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvar 

 
Ungdomslosen følger opp elever hvor faren for 
frafall i videregående vurderes som stor, f. eks. 
elever med høyt fravær/lav tilstedeværelse. 
Losen er tett på eleven i overgangen mellom 
ungdomsskole og videregående. 
 

 
Hele året 
 

Ungdomslos i 
samarbeid med 
skolene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årshjul over tiltak, overgang ungdomsskole/videregående 
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Tidsperiode Tiltak Ansvar 

September Informasjon ved skolestart (1.2) Rektor 

Oktober 
Samarbeidsmøte, elever med søknadsfrist 1. 

februar (1.8) 
Skole 

November 
Instansmøte, elever med søknadsfrist 1. februar 

(1.9) 

Pedagogisk tjeneste 

(PT) 

 

Høsten 10. trinn 

 

Skriftlig informasjon om videregående opplæring 

(1.3) 
Rektor 

Veiledningssamtale med elever (1.10) Rådgiver 

 

Januar 10. trinn 

 

 

Informasjon om tilbud og utdanningsmuligheter (1.6) 

 

Rektor videregående 

i samarbeid med 

rådgiver 

ungdomsskole 

Tirsdag uke 3 Utdanningsmesse (1.11) Rådgiver 

Jan/feb 10. trinn Informasjon om søknadsprosedyren (1.7) 

Rådgiver i 

samarbeid med 

kontaktlærer 

Våren 10. trinn Besøk/hospitering ifm. ikke-faglige forhold (1.5) 

Rådgivere 

ungdomsskole og 

videregående 

Våren 9. trinn 

Høsten 10. trinn 

Utprøving av videregående skoles 

utdanningsprogram (1.4) 

Veiledningssenteret i 

Lillestrøm i 

samarbeid med 

rådgivere på 

ungdomsskolene 

I løpet av 

skoleåret  

9./10. trinn 

Praksis i videregående (2.1) 

Rektorer på 

ungdomsskoler og 

videregående 

Hele året Ungdomslos (2.2) 

Ungdomslos i 

samarbeid med 

skolene 

8.-10. trinn Utdanningsvalg 

Hele skolens 

personale. 

Rådgiver/ledelse 

koordinerer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan for overganger, revidert februar 2020 

 
 

26 

Vedlegg 1 
Overføring av informasjon mellom barnehage og 
barneskole 

 
INFORMASJON TIL FORELDRE/FORESATTE VED OVERGANGEN MELLOMBARNEHAGE 
OG BARNESKOLE 
 
Den aller siste foreldresamtalen i barnehagen er en overføringssamtale (avslutningssamtale). 
Hovedfokus er å sikre en best mulig overgang for barnet mellom barnehage og barneskole. 
Samtalen bør holdes i april/mai. Det er utarbeidet felles retningslinjer for overføring av 
informasjon om enkeltbarn i Nes kommune. Overføringsskjemaet vedlagt benyttes til overføring 
av informasjon fra barnehage til grunnskole. 
 
 

Hensikt: 

 Sikre en god start på barnetrinnet. 

 Skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barn og unge i Nes 
kommune. 

 Sikre elevene god tilpasset opplæring og derved godt læringsutbytte. 

 Overføre nødvendig informasjon til beste for barnet og dets videre opplæring i 
samarbeid med foreldre/foresatte. 

 
 
Kommunens retningslinjer bygger på at foreldre/foresatte skal samtykke til overføring av 
informasjon. Det overføres informasjon slik at barnet/eleven skal få en best mulig tilpasset 
opplæring og et godt læringsmiljø. Bare nødvendig informasjon skal overføres. 
 
Foreldre/foresatte og pedagogisk leder fyller ut hvert sitt overføringsskjema i forkant av 
avslutningssamtalen som avholdes våren før skolestart. Fyll gjerne bare ut deler av skjemaet eller 
skriv OK dersom det ikke er noe spesielt å bemerke. Skjemaene skal samordnes og underskrives 
av begge parter på avslutningssamtalen. Dersom foreldre/foresatte ikke ønsker å informere, skal 
arket være tomt med unntak av underskrift og dato. Overføringsskjemaet arkiveres i elevmappen 
og foreldre/foresatte skal alltid ha kopi av ferdig utfylt skjema. Sentral dokumentasjon som 
skademeldingsskjema eller lignende kan vedlegges overføringsskjemaet for arkivering i barnets 
elevmappe på skolen. 
 
Styrer i barnehagen har ansvar for at overføringsskjemaene overføres til barneskolen. 
Overføringsskjemaet skal sendes per post/internpost. Kontaktlærer har ansvar for at 
overføringsskjemaet tas opp og gjennomgås i oppstartsamtalen som avholdes høsten etter 
skolestart. 
 
 
  
Vennlig hilsen 
(Styrer i barnehagen der barnet går) 
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1a Skjema vedrørende overføring av informasjon mellom barnehage og  barneskole 
 
Våren:   ______________________ 
 
Barnets navn: ______________________ Født:  ____________ 
 
Barnehage:  ______________________  Avdeling ____________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Barnets helsesituasjon (allergi, medisinbruk, annet): 

xxxx 
 
2. Sosial kompetanse (samspill med andre barn, samspill med voksne, trivsel i gruppa, vente på 

tur, delta i gruppeaktiviteter, initiativ, behov for voksenstøtte, sint/lei seg, selvtillit, 
utadvendt/innadvendt/stille, annet): 
xxxx 

 
3. Språklig kompetanse (hvordan barnet anvender språket i leksituasjoner, interessert i 

rim,regler,eventyr, uttrykker seg forståelig/fortelle, begrepsforståelse, skrive navnet sitt, annet): 

xxxx 
 
4. Matematisk kompetanse (antall, lengde, relasjoner, form, telling og tall, mengde til 3): 

xxxx 
 
5. Motorisk kompetanse (hånddominans, finmotorikk, blyantgrep, balanse, aktiv/passiv, lek): 

xxxx 
 
6. Barnets læringsstrategier (klarer muntlig instruksjon, skifte aktivitet/nye situasjoner, 

utholdenhet, konsentrasjon, interesser, motivasjon, oppmerksomhet, hukommelse, annet): 
xxxx 

 
7. Spesielt fokus i foreldresamarbeidet 

xxxx 
 
8. Annen informasjon (fra foresatte/barnehage) 
 
 
Tospråklig: ja/nei  Samarbeid med andre instanser:  ja/nei 
 
TRAS:  ja/nei  Vedlegg: ja/nei   _____________________________ 
 
Elektronisk barnehagemappe overføres til elevmappe for grunnskolen: ja/nei 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sett strek over det som ikke passer for deg: 
 
Jeg samtykker/samtykker ikke til at informasjonen nedtegnet på dette skjemaet overføres fra 
_____________ barnehage til _______________________ barnehage/ barneskole 
 
Dato: 
__________________________  _______________________________ 
Ped.leders navn og underskrift   Foreldre/foresattes navn og underskrift 
 
Kopi: foreldre/foresatte 
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Vedlegg 2 
Samtykke til overføring av opplysninger før mars/april 

 

TIL FORELDRE/FORESATTE TIL BARN SOM SKAL BEGYNNE  

PÅ …..…. SKOLE HØSTEN ….. 

 

Samarbeidet med skolen rundt skolestartgruppene begynner i oktober. 

Utveksling av informasjon bidrar til å kunne skape en trygg overgang og god 

skolestart. På grunn av dette har vi behov for samtykke til overføring av 

opplysninger. 

 

 

 

Vennligst fyll ut slippen innen ……… 

 

Med hilsen 
 

……………. 

Styrer 

 

………….. barnehage 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIL FORELDRE/FORESATTE TIL SKOLESTARTERNE 20….. 
 
Undertegnede gir herved ………………… barnehage tillatelse til å 
overlevere opplysninger 
om………………………………………………………….til …………….. 
barneskole. Opplysninger som gis skal komme barnet til gode. 
 
…………………………………………………………………………………… 
        (dato)  (Foreldres/foresattes underskrift) 
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Vedlegg 3 
Overføring av informasjon mellom barneskole og 
ungdomsskole 

 
INFORMASJON TIL FORELDRE/FORESATTE VED OVERGANGEN MELLOM BARNESKOLE 
OG UNGDOMSSKOLE 
 
Den aller siste utviklingssamtalen på barneskolen er en overføringssamtale (avslutningssamtale). 
Hovedfokus er å sikre en best mulig overgang for eleven mellom barneskole og ungdomsskole. 
Samtalen holdes fortrinnsvis april/mai. 
 
Det er utarbeidet felles retningslinjer for overføring av informasjon om enkeltelever i Nes 
kommune. Overføringsskjemaene vedlagt benyttes til overføring av informasjon mellom 
barneskole og ungdomsskole. 
 
 
Hensikt: 

 Sikre en god start på ungdomstrinnet. 

 Skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barn og unge i Nes kommune. 

 Sikre elevene bedre tilpasset opplæring og derved bedre læringsutbytte. 

 Overføre nødvendig informasjon til beste for barnet og dets videre opplæring i samarbeid 
med foreldre/foresatte. 

 
Kommunens retningslinjer bygger på at foreldre/foresatte skal samtykke til overføring av 
informasjon. Det overføres informasjon slik at eleven skal få en best mulig tilpasset opplæring og 
et godt læringsmiljø. Bare nødvendig informasjon skal overføres. 
 
Foreldre/foresatte fyller ut overføringsskjema for foreldre/foresatte (Vedlegg 3A) i forkant av 
utviklingssamtalen dersom de ønsker å overføre informasjon om eleven til ungdomsskolen. 
Eleven, i samarbeid med foreldre/foresatte, fyller ut elevens egenvurderingsskjema (Vedlegg 3B) 
i forkant av utviklingssamtalen. Foreldre/foresatte skal alltid ha kopi av ferdig utfylte 
overføringsskjema. 
 
Overføringsskjemaet(ene) arkiveres i elevens elevmappe. Mappen gjennomgås og innholdet 
overføres mellom tjenestestedene etter samtykke fra foreldre/foresatte. Informasjon i 
elevmappens grønne omslag går over uavhengig av samtykke. Rektor fra avleverende instans 
har ansvar for overføring til ungdomsskolen. 
 
Pedagogen i mottaende instans har ansvar for at overføringsskjemaene tas opp og gjennomgås i 
første utviklingssamtale (oppstartsamtale) så raskt som mulig etter oppstart på ungdomsskolen. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
(Rektor på skolen der eleven går) 



Plan for overganger, revidert februar 2020 

 
 

30 

3a Overføringsskjema for foreldre/foresatte vedrørende overføring av informasjon mellom 
barneskole og ungdomsskole 

 
Fylles ut av foreldre/foresatte i forkant av utviklingssamtalen. 
 
Våren:   ____________ 
 
Elevens navn: ______________________ Født:  ____________ 
 
Barneskole:  ______________________ Klasse: ____________ 
 

 
A. Elevens sterke sider og eventuelle utviklingsområder: 
Faglig og skolemessig motivasjon 
 
 
 
Sosialt samspill (med for eksempel jevnaldrende, voksne) 
 
 
 
Selvstendighet i læringsaktivitet (med for eksempel med lekser, arbeidsplan) 
 
 
 
B. Annen nødvendig informasjon om eleven (for eksempel behov i forhold til læringsmiljø, 

lærevansker, tospråklig elevs behov, PP-tjenesten, helseopplysninger) 
 

 
 

Sett strek over det som ikke passer for deg: 
 
Jeg samtykker/samtykker ikke til at opplysninger i elevmappen overføres fra 
 

___________________barneskole til______________________ungdomsskole. 
 
Eventuelle vedlegg: 
 
__________________________________________________________ 
 
Dato: 
 
__________________________  _______________________________ 

Kontaktlærers navn og underskrift  Foreldre/foresattes navn og underskrift 
 
 

Kopi:  foreldre/foresatte 
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3b Elevens egenvurdering ved overføring av informasjon mellom barneskole og 
ungdomsskole  (kopieres på 2 sider) 

 
Fylles ut av eleven i samarbeid med foreldre/foresatte i forkant av utviklingssamtalen 
(avslutningssamtalen). 
 
Våren:   ____________ 
 
Elevens navn:  ______________________ Født:  ____________ 
 
Barneskole:  ______________________ Klasse:  ____________ 
 
 
Fag: 

Her er en liste over alle fagene du har i 7 klasse: KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, 

Engelsk, Samfunnsfag, Kunst og Håndverk, Musikk og Kroppsøving. 
 

 Hvilke fag synes du det er mest interessant og spennende å jobbe med? 
 
 

 Er det noen fag du tror du trenger hjelp til ? 
 

 

 Hvis ja, hva trenger du hjelp til? 
 

 

 Hva slags hjelp trenger du? 
 

 

 Si noe om hva du synes om å arbeide alene: 
 
 

 Si noe om hva du synes om å arbeide sammen med andre: 
 
 

 Si noe om hvor godt du greier å konsentrere deg om det du skal på skolen: 
 
 

 Si noe om hvor flink du er til å holde orden i sakene dine: 
 

 

 Si noe om hvordan du trives på skolen: 
 
 

 Hva er det du gleder deg mest til når du kommer på ungdomsskolen: 
 
 

 Hva er det du gruer deg til? 
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Beskriv deg selv i noen korte setninger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er det noe annet viktig som vi burde vite om deg? 
 
 
 
 
 
Foreldrenes kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lærerens kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________
________ 
 
 
Jeg samtykker/samtykker ikke til at opplysningene i dette skjemaet overføres fra 
 

___________________barneskole til______________________ungdomsskole. 
 
 
Dato: 
 
__________________________  _______________________________ 

Kontaktlærers navn og underskrift  Foreldre/foresattes navn og underskrift 

 
Kopi:  foreldre/foresatte 
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3c Opplysninger til ungdomsskole 

 
Fylles ut av foreldre/foresatte og leveres barneskolen ved overgangssamtalen om våren: 
 

Elevens navn: 
 

Personnummer: 

Skole 
 

Foreldre/foresatte: 

Navn: 
 

Tlf privat: 
Tlf arbeid: 
Tlf mobil: 

Adresse: 
 
E-post: 

Personnummer: 
 
 

Navn: 
 
 

Tlf privat: 
Tlf arbeid: 
Tlf mobil: 

Adresse: 
 
E-post: 

Personnummer: 

 

 
 
Påstigningssted for skoleskyss:  ______________________________________ 
 
 
Fylles ut dersom foreldre/foresatte ikke bor sammen: 
 

 Hvem bor barnet hos:  _______________________________________ 
 

 Hvem skal ha skriftlig informasjon? (mor,far, begge?) ______________________ 
 
 
Eventuelle viktige opplysninger om helse, medisinbruk og liknende som skolen bør vite 
om: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Andre opplysninger dere mener at skolen bør ha: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Vedlegg 4 
Overføring av informasjon mellom grunnskoler i Nes 
kommune 

 
INFORMASJON TIL FORELDRE/FORESATTE VED BYTTE AV SKOLE I NES KOMMUNE 
 
Det er hensiktsmessig at det avholdes en overføringssamtale (avslutningssamtale) før eleven 
bytter skole. Dette for å sikre en best mulig overgang for eleven. Samtalen avholdes i god tid før 
overgangen. 
 
Det er utarbeidet felles retningslinjer for overføring av informasjon om enkeltelever i Nes 
kommune. Overføringsskjemaene vedlagt benyttes til overføring av informasjon innad i 
grunnskolen. 
 
Hensikt: 

 Sikre en god start på ungdomstrinnet. 

 Skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barn og unge i Nes kommune. 

 Sikre elevene bedre tilpasset opplæring og derved bedre læringsutbytte. 

 Overføre nødvendig informasjon til beste for barnet og dets videre opplæring i samarbeid 
med foreldre/foresatte. 

 
Kommunens retningslinjer bygger på at foreldre/foresatte skal samtykke til overføring av 
informasjon. Det overføres informasjon slik at eleven skal få en best mulig tilpasset opplæring og 
et godt læringsmiljø. Bare nødvendig informasjon skal overføres. 
 
Foreldre/foresatte fyller ut overføringsskjema for foreldre/foresatte (Vedlegg 4A) i forkant av 
overføringssamtale dersom de ønsker å overføre informasjon om eleven til ny skole. 
Foreldre/foresatte skal alltid ha kopi av ferdig utfylte overføringsskjema. 
 
Overføringsskjemaet(ene) arkiveres i barnets elevmappe. Mappen gjennomgås og innholdet 
overføres mellom tjenestestedene etter samtykke fra foreldre/foresatte. Mappens grønne del går 
over uavhengig av samtykke. Rektor fra avleverende instans har ansvar for overføring til 
ungdomsskolen. 
 
Pedagogen i mottakene instans har ansvar for at overføringsskjemaene tas opp og gjennomgås i 
første utviklingssamtale (oppstartsamtale) så raskt som mulig etter oppstart på ny skole. 
 
 
Vennlig hilsen 
(Rektor på skolen der eleven går) 
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4a  Overføringsskjema for foreldre/foresatte vedrørende overføring av informasjon ved bytte 
av skole i Nes kommune 

 
Fylles ut av foreldre/foresatte i forkant av overføringssamtalen. 
 
Tid for overføring: ____________ 
 
Elevens navn: ______________________ Født:  ____________ 
 
Barneskole:  ______________________ Klasse: ____________ 
 

 
A. Elevens sterke sider og eventuelle utviklingsområder: 
Faglig og skolemessig motivasjon 
 
 
 
Sosialt samspill (med for eksempel jevnaldrende, voksne) 
 
 
 
Selvstendighet i læringsaktivitet (med for eksempel med lekser, arbeidsplan) 
 
 
 
B. Annen nødvendig informasjon om eleven (for eksempel behov i forhold til læringsmiljø, 

lærevansker, tospråklig elevs behov, PP-tjenesten, helseopplysninger) 
 

 
 

Sett strek over det som ikke passer for deg: 
 
Jeg samtykker/samtykker ikke til at opplysninger i elevmappen overføres fra 
 

___________________ skole til ____________________ skole. 
 
Eventuelle vedlegg (for eksempel komplett elevmappe): 
 
__________________________________________________________ 
 
Dato: 
 
__________________________  _______________________________ 

Kontaktlærers navn og underskrift  Foreldre/foresattes navn og underskrift 
 
 

Kopi:  foreldre/foresatte 
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Vedlegg 5  
Overføring av informasjon mellom ungdomsskole og den 
videregående skole 

 
INFORMASJON TIL ELEVEN OG FORELDRE/FORESATTE  
 
Den aller siste utviklingssamtalen på ungdomsskolen er en avslutningssamtale Hovedfokus er å 
sikre en best mulig overgang for eleven mellom ungdomsskole og videregående skole. Samtalen 
holdes fortrinnsvis før 1. juni. 
 
Det er utarbeidet felles retningslinjer for overføring av informasjon om enkeltelever i Nes 
kommune. 
 
 
Hensikt: 

 Sikre en god start på videregående skole. 

 Skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barn og unge i Nes kommune. 

 Overføre nødvendig informasjon til beste for elevens og dets videre opplæring i samarbeid 
med foreldre/foresatte. 

 
I samarbeid med eleven og foresatte vurderer skolen om det er nødvendig å overføre informasjon 
til videregående skole utover det som oppgis på www.vigo.no 
Overføringsskjema vedlagt benyttes dersom dette er tilfelle. Elever over 15 år har 
bestemmelsesrett når det gjelder opplæring, jf. Barneloven § 32. 
 
Overføringsskjemaet fylles ut i utviklingssamtalen (avslutningssamtalen) mellom eleven og 
rådgiver/kontaktlærer våren før skolestart. Eleven får kopi av overføringsskjema. Skjemaet 
arkiveres i elevmappen. 
 
Ved å gi samtykke tillates overføring informasjon som er til beste for elevens læringsmiljø og 
læringsutbytte. Informasjonen overføres fra rådgiver på ungdomsskolen til rådgiver på den 
videregående skolen eleven har kommet inn på.  
 
Kopi av skjema sendes hjem til eleven. 
 
 
Vennlig hilsen 
(Rektor på skolen der eleven går) 
 

http://www.vigo.no/
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5a Skjema for overføring av informasjon mellom ungdomsskole og den videregående skole 
 
Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte 
gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker 
(Forvaltningsloven § 13a nr 1) 
 
Våren:   ____________ 
 
Elevens navn:  ______________________ Født:  ____________ 
 
Ungdomsskole: ______________________ Klasse:  ____________ 
 
Jeg samtykker til at informasjon som er til beste for mitt læringsmiljø og 
læringsutbytte overføres fra rådgiver på ungdomsskolen til rådgiver på den videregående skole 
jeg kommer inn på. 
 

Informasjon: 
 
 
 

 
Eventuelle vedlegg: ___________________________________________________ 
 
Dato: 
 
 
___________________________   __________________________ 
Rådgiver/kontaktlærers navn og underskrift  Elevens underskrift 
 
 
 
Kopi til eleven og foreldre/foresatte etter elevens samtykke 
 
 
 

 
 
Eleven er forespurt, men samtykker ikke til at informasjon overføres til den videregående skolen. 
 
Dato: 
 
___________________________   ____________________________ 
Rådgiver/kontaktlærers navn   Rådgiver/kontaktlærers underskrift 

 
 
 
 

 

 


