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Fjerritslev Skole 
Borups Allé 8, 9690 Fjerritslev 
 

      12/12 2018 

 
Overgangsproces kommende 7. klasser 

 

Afdelingsleder og 
skoleleder fra Fjerritslev 

besøger de enkelte skoler

•Fjerritslev Skole onsdag d. 30/1-19 kl. 17.00 - 18.00

•Trekroner Skole torsdag d. 31/1-19 kl. 17.00 - 18.00

•Ørebro Skole onsdag d. 6/2-19 kl. 17.00 - 18.00 

•Thorup-Klim Skole tordag d. 7/1-19 kl. 17.00 - 18.00

•Fokus: Hvad er forskellen på en stor og en lille skole? Hvordan er det at være en 
udskolingselev? Hvad betyder det, at jeres børn er "de store" elever?

6. klasser besøg på 
Fjerritslev Skole

•Fagdag fredag den 3/5 2019 fra kl. 8.05-14.05

•Faglige aktiviteter tilrettelagt af kommende 7.klasselærere.

•Én lærer med fra hver 6. klasse.

•Fokus: hvilke iagttagelser gør vi os i forhold til det faglige samarbejde.

6. klasser besøg på 
Ørebro og Trekroner

•Trivselsdag torsdag den 16/5 2019.

•Lærere på skolerne arrangerer (i samarbejde med ungdomsskolen?).

•Ørebro kl. 8.15-11.30

•Trekroner kl. 12.00-14.00

6. klasser på besøg på 
Thorup-Klim Skole og 

Fjerritslev Skole.

•Trivselsdag torsdag den 23/5 2019.(oprindelig 22/5)

•Lærere på skolerne arrangerer (i samarbejde med ungdomsskolen?).

•Thorup-Klim kl. 8.15-10.45

•Fjerritslev kl. 11.00-14.05

Forældremøde/arrang
ement

•Møde for forældre og elever mandag den 24/6 kl. 17-19.

•Herunder spisning og hygge i de kommende klasser.

•Der tages fælles fot af eleverne i klasserne.

•Forældrene aftaler det første klassearrangement efter sommerferien.

http://www.fjerritslev-skole.dk/
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Klassedannelsesmøde 3.6 19 14 -15.30 
 
På mødet deltager én lærer fra hver 6. klasse, det kommende team 7 på Fjerritslev Skole, 
Mogens og Pernille. 
 
Lærerne fra de afgivne skoler udfylder stamkort for hver elev. 
Endvidere inddeler skolerne eleverne i grupper af passende størrelser: Thorup-Klim én 
gruppe, Ørebro 3 grupper og Trekroner i 3 grupper og Fjerritslev i 3 grupper. 
 
Grupperne inddeles efter følgende principper: 
 

• Jævn fordeling af elever med særlige behov 

• Sociale relationer 

• Jævn fordeling i forhold til det faglige niveau. 

• Have i tankerne, at det for de fleste er noget større klasser, de skal gå i, hvilket kan 

have betydning for den enkelte elevs måde at reagere på. 

Inden møde er det vigtigt at have noteret: 

• Hvordan fungerer grupperne socialt sammen? 

• Hvem har relationer til hvem? Det er vigtigt, at hver enkelt elev har mindst én rela-

tion, de er trygge ved i den nye klasse. 

• Hvordan fungerer de arbejdsmæssigt? 

• Hvad mangler gruppen for at de kan blive endnu bedre. 

Observationer fra de 3 fællesdage medbringes også. 
 
På mødet aftales nøjagtigt tidspunkt for hvornår og hvordan elever og forældre får informa-
tion om de nye klasser. 
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Overlevering fra 6. klasse til 7. klasse 
Overleveringsmødet afholdes i uge 34-35 2019. 

 
Møderne afholdes mellem tidligere og nuværende klasse-/kontaktlærer og med deltagelse 
af udskolingsafdelingslederen på Fjerritslev Skole.  
 
Fjerritslev Skole indkalder til overleveringsmøde, som kommer til at fungere som en 
cafémodel. 
 
I forhold til overlevering af den enkelte elev tages udgangspunkt i de stamkort, der er ud-
fyldt forud for klassedannelsen. 
 
I forhold til klassen vurderes om det kan være relevant at drøfte: 
 

• Gennemgang af anvendte materialer (lærebogssystemer, emner, større skønlitte-
rære værker mv.) 

• Gennemgang af klassekultur og klasseledelse 

• Gennemgang af klassens aktuelle udvikling socialt 

• Aktiviteter ud af huset (virksomhedsbesøg, lejrskoler, bondegårdsbesøg, gæstelæ-
rere, ekskursioner mv.) 

 
For elever med særlige behov: 
Der afholdes overleveringsmøder med deltagelse af lærere og ledere fra afgivende og 
modtagende skole og PPR.  
 
Indhold: Hvilken indsats er iværksat, særlige materialer, læringsmåder mv. 
 
Afgivne skole indkalder Fjerritslev Skoles afdelingsleder til overleveringsmøde og drøf-
telse af indsatser.     

    

http://www.fjerritslev-skole.dk/

