BILAGA 4

Arnljotskolan
Detaljplan för inskolning och överlämnande
Datum 170125
TIDPLAN
161120
Arnljotskolan

AKTIVITET

ANSVAR

MÅLSÄTTNING

ÖVRIGT

Förskola och skola
upprättar en detaljplan
runt vårens inskolning i
skola och fritidshem.
Deltar gör rektor,
förskolechef samt
specialpedagoger i
förskola och skola.

Rektor

Fastställa
inskolningsdatum, tider
och aktiviteter.

Reviderad plan skickas ut
till ansvarig förskola
och skola.

161124
18.30-20.30
Arnljotskolan

Informationsmöte
till nybörjarföräldrar

Rektor
Förskollärare och
fritidspedagog deltar

Information om de
valmöjligheter
vårdnadshavarna har inför
skolstarten

Barn och
utbildningsförvaltningen
skickar en inbjudan till
samtliga vårdnadshavare i
mitten på november.

170117
13.00-15.00

Nätverksträff Frösön
Rektor, förskolechef, spec
pedagog, ansvariga
pedagoger

Förskoleschef/Rektor

Samverkan förskola och
skola

Januari 2017

Vårdnadshavare önskar
skola via IST skola.
Placeringsworkshop,
skolval

Vårdnadshavare

170208
8.00-12.00
Arnljotskolan

Rektor
Skoladministratör

Placera alla elever på
respektive skola.

170222
8.15-9.30
Östbergsskolan

Planeringsmöte för
blivande åk 3

170317
8.15-11.00
Arnljotskolan

Information från
förskolechefer och
specialpedagoger om
blivande förskoleklasser

170321
8.00-15.00
Arnljotskolan
170427
18.30-20.00
Arnljotskolan

Planera förskoleklasserna

Rektor
Specialpedagog

Föräldramöte inför föklass ht-17.

Rektor
Specialpedagog
Pedagoger

170516
Heldag

Besök på Östbergsskolan,
skola och fritidshem för
blivande åk 3.
Öppet hus för elever och
vårdnadshavare.

Rektor
Östbergsskolan

170516
15.00-18.00
Arnljotskolan
170523
Arnljotskolan

Överlämnande
Fritidshem – fm
Skola – em

Rektorer
(Arnljot+Östbergsskolan)
Specialpedagoger
(Arnljot+Östbergsskolan)
Rektor, förskolechef,
specialpedagog
skola/förskola

Rektor, pedagoger
bjuder in föräldrar. VH
ansvarar för
besöket
Avlämnande och
mottagande pedagoger

Delge information om
blivande
förskoleelever. Planera
blivande grupper utifrån
behov
Färdigställa klasserna
inför HT

Förskolan tar med
skriftligt underlag till
träffen med
gruppindelningsförslag

Presentera information om
förskoleklass. Klasslistor
delas ut om alla
förutsättningar är klara.
Detaljplanera

Arnljotskolan skickar ut
inbjudan till
vårdnadshavare v 10

Att ge barnen och
vårdnadshavare inblick i
skolans/fritids verksamhet

Arnljotskolan skickar ut
information till förskolor
och vårdnadshavare

Våren 2017

Förskolan har ett
avslutande
utvecklingssamtal.
Skolan bokar enskilda
samtal för barn i behov av
särskilt stöd.

Specialpedagog i
förskolan har det
övergripande ansvaret.

170601
18.30-20.00
Östbergsskolan Aula
Höstterminen 2017

Föräldramöte för blivande
åk 3, ht-17

Rektor
Östbergsskolan

Inskolningssamtal erbjuds.

Förskollärare på skolan.

September 2017

Föräldramöte med skola/
fritidshem

Rektor
Pedagoger

Oktober 2017

Nätverksträff Skola och
förskola.

Oktober 2017

Planering infomöte
nybörjarna
HT 2017

Förskolechefer
Rektorer
Specialpedagoger
Rektor

Vårdnadshavarna
godkänner att barnets
senaste utvecklingsplan
och ev. handlingsplan
överlämnas till skolan.
Specialpedagog samlar
i planerna och lämnar till
skolan
första skoldagen.
Presentera information om
starten på
Östbergsskolan.
Lära känna barn och
familjer.
Information om
fritidshemmets och
skolans verksamhet.
Att skapa ett forum för
pedagogiska
diskussioner.

Östbergsskolan skickar ut
inbjudan till VH

