God start på

UNGDOMSTRINNET
VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

Til elever og foresatte på 7. trinn

Om noen få måneder begynner du i 8. klasse, og kanskje har du allerede begynt å glede deg, eller kanskje gruer du deg litt?
På ungdomsskolen har vi allerede begynt å forberede oss på at vi får omtrent 107 nye elever til høsten. På denne måten vil vi gjøre
vårt beste for at oppstarten på ungdoms-skolen blir så god som mulig for hver enkelt.
Noen av dere lurer sikkert litt på hvem som kommer i klassen din, og på når dere skal få besøke ungdomsskolen. Vi håper at dere
gjennom dette informasjonsskrivet får svar på det dere måtte ha av spørsmål.
Viktige datoer er:





13. mars kl. 18 - Saksvik:
Ungdomsskolen deltar på foreldremøte for 7. trinn.
4. april kl. 18 – Vikhammer:
Ungdomsskolen deltar på foreldremøte for 7. trinn.
1. mai:
Frist for valg av valgfag og fremmedspråk/språklig fordypning
18. juni:
Besøk på ungdomsskolen

Vi ønsker deg allerede nå velkommen til ungdomsskolen, og vi gleder oss til å bli kjent med deg!
Ta kontakt hvis du lurer på noe du ikke finner svar på her – kontaktinformasjon står på baksiden.
Med vennlig hilsen
Bodil Furuhaug Westby, rektor

Rune Hanger, undervisningsinspektør

Gunvor Asbøll, sosiallærer

DETTE SKJER I OVERGANGEN
FEBRUAR
PPT, barneskolen og ungdomsskolen har felles møte for å
overføre informasjon om elever med spesialundervisning,
med tanke på best mulig tilrettelegging på ungdomsskolen. Foresatte må på forhånd ha gitt samtykke til
informasjonsoverføring.
MARS/APRIL
Barneskolen og ungdomsskolen har over-føringsmøte hvor
inspektør
og
sosiallærer
på
ungdomsskolen
og
kontaktlærere på barne-skolen er representert. I møtet
overføres informasjon om elevene, faglig og sosialt, med
tanke på klassesammensetning og en best mulig overgang
til ungdomsskolen. Elevene får ikke mulighet til å ønske seg
en medelev som de vil komme i klasse med på forhånd.
Foresatte gis mulighet til å reservere seg mot
informasjonsoverføring.
Ungdomsskolen deltar på foreldremøtene for 7. trinn våren
2019. Tidspunkt for møtene er 13.3 kl. 18 (Saksvik) og
4.4 kl. 18 (Vikhammer). Ungdomsskolen ved rektor og
inspektør på neste års 8. trinn informerer om overgangen
til ungdomsskolen.
Elever og foreldre på 7. trinn mottar infor-masjon ang. valg
av andre fremmedspråk og valgfag. Frist for valg av
fremmedspråk og valgfag er 1. mai.
MAI/JUNI
Ungdomsskolen setter sammen de nye klassene. Klassene
offentliggjøres for elever og foresatte 14. juni klokken
14.00. Dersom foresatte ønsker nærmere informasjon om
klassesammensetning,
tar
de
kontakt
med
ungdomsskolen.

Elevene besøker ungdomsskolen tirsdag 18. juni kl. 9-12.
De følges av sine kontaktlærere, og får møte de nye
kontakt-lærerne og den nye klassen sin. Denne dagen blir
det tatt et bilde av den nye klassen, som elevene får i
etterkant, sammen med klasseliste.
AUGUST/SEPTEMBER
Skolestart
Oppstartssamtaler med foresatte
Foreldremøte
Møtet er todelt: Først informasjon ved rektor og inspektør,
deretter klassevis med kontaktlærere.

Kontaktinformasjon ungdomsskolen:
Vikhammer ungdomsskole
Telefon 73 97 24 80
vikhammer.ungdomsskole@
malvik.kommune.no
Rektor
Bodil Furuhaug Westby
Telefon 73 97 24 81
bodil.westby@malvik.kommune.no
Undervisningsinspektør
Rune Hanger
Telefon 73 97 24 84
rune.hanger@malvik.kommune.no

