2020-01-20

Överlämnande till StorsjöGymnasiet inför kommande läsår
Här kommer den överlämnandeblankett som vi ber att ni använder under utvecklingssamtalen för
elever i årskurs 9 eller elever på Introduktionsprogrammen.
För att underlätta elevernas övergång från grundskolan till gymnasieskolan är det viktigt att få
kännedom om elever som behöver extra uppmärksamhet och stöd när de kommer till
StorsjöGymnasiet. Detta gäller inte bara ungdomar med funktionsvariationer eller dylikt utan det
kan också handla om studiemotivation, betyg som saknas, läst svenska 2, extra anpassning etc.
Överhuvudtaget vill vi ha information så att vi kan bemöta, utmana och stötta våra kommande elever
på bästa sätt.
Det är ytterst värdefullt för oss att redan innan skolstart få kunskap om stödbehov etc. så att vår
planering kan anpassas. Vi träffar er gärna för en överlämning.
Med förhoppning om fortsatt gott samarbete!

Rektor Johanna Åkerdal
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Överlämnandeblankett inför läsåret _______/_______
Använd blanketten vid vårens utvecklingssamtal
Information som är av vikt och värde för elevers fortsatta skolgång
För att underlätta för elevernas övergång från grundskolan till gymnasieskolan är det viktigt att få kännedom
om elever som behöver extra uppmärksamhet och stöd när de börjar på StorsjöGymnasiet. Elev och
vårdnadshavare ska ta ställning till om det finns information som bör överlämnas till den nya skolan.
Blanketten skickas senast 29 maj 2020 till Katarina Perman, 063-554 11 72, Storsjögymnasiet Kaserngatan 13,
831 32 Östersund. Katarina.perman@storsjogymnasiet.se
Elevens namn

Personnummer

Grundskola

Handledare/mentor (namn och telefon)

Val till gymnasieskolan i 1:a hand

Val till gymnasieskolan i 2:a hand

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Adress

Adress

Telefon

Telefon

Grundskolans kontaktperson (namn, funktion, telefon, ev. telefontid)

Viktig medicinsk information kan ges
Specialpedagogisk information kan ges
Övrig social information kan ges
Eleven har läst svenska som andra språk i grundskolan
Eleven har haft studiehandledning. Språk………………………………………………
Kontakt ska ske innan skolstart
Behov av särskilda anpassningar finns
Eleven har haft resursperson
Vårdnadshavare önskar själv lämna över information
Vårdnadshavare och elev önskar träff med skolans elevhälsopersonal/coach
Åtgärdsprogram finns och biläggs överlämnandeblanketten
Undantagsbestämmelsen har används vid bedömning (PYS) i vilken/vilka kurser_______________________
___________________________________________________________________________________________
Saknar betyg i följande ämnen ______________________________________________________________
Övrigt__________________________________________________________________________________

Vi godkänner att ovanstående information överlämnas
Ort och datum

Elevens underskrift

Vårdnadshavares underskrift
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