Samarbejdsaftale vedr. overflytning af elever til 7. klasse fra
Arnborg/Kølkær Skole og Højgårdskolen til Lind Skole.
Målet med aftalen
 At give en god og tryg skolestart for alle elever på ældste trin.
 At sikre høj grad af samarbejde mellem grundskoler og overbygningsskole, elever, forældre, lærere og skoleledelse.
 At sikre åbenhed og synlige rammer omkring overflytningen af elever til
udskolingen på Lind Skole.
Fællesarrangementer
 Lind Skole inviterer i starten af hvert skoleår til et ” Åbent Hus” arrangement for 6. klasses forældre fra Arnborg/Kølkær Skole og Højgårdskolen. Målet med arrangementet er, at forældrene får et større kendskab til
Lind Skole og får mulighed for at se skolen.
 Eleverne i 6. klasse fra Arnborg/Kølkær Skole og Højgårdskolen inviteres
i starten af 6. klasse til at besøge Lind Skole i skoletiden. Eleverne vises
rundt på skolen, ”gamle” elever fortæller om deres erfaringer med at
starte på en ny skole, og skoleledelsen fortæller om overbygningsforløbet og traditioner på Lind Skole.
 Eleverne fra 4., 5., og 6. årgang mødes én gang om året, skiftevis på
skolerne til en ”aktivitetsdag”. Arrangementerne er fordelt således: 4.
årgang på Arnborg skole, 5. årgang på Højgårdskolen og 6. årgang på
Lind Skole.
 Datoen for aktivitetsdagen planlægges i forbindelse med skoleårets planlægning. Lind Skole kommer med udkast til dato.
 Den skole der er vært for aktivitetsdagen planlægger et program og sørger for at dette tilgår de øvrige skoler min. én uge før aktivitetsdagen afholdes.
August/september
 På Arnborg/Højgård Skole og Højgårdskolen orienterer skolerne på det
første forældremøde i 6. klasse om proceduren og den nærmere planlægning af overflytningen.
Ansvar: Skoleledelsen på de to skoler.

November/december
Skoleledelsen på Lind Skole afklarer:
 Hvor mange 7. klasser, der oprettes i kommende skoleår
 Hvilke linjer, der kan tilbydes
 Der holdes evalueringsmøde om overflytningen og overgangen til 7.
klasse. Deltagerne er skoleledelsen fra de 3 skoler.
Ansvar: Skoleledelsen Lind Skole
December/januar
 Informationsfolder om linjeklasserne udformes og formidles til de kommende elever og forældre, samt 6. klasses klasseteam og grundskolernes ledelser.
Ansvar: Skoleledelsen Lind Skole
Januar/februar
 Der afholdes informationsmøder, og elever/forældre får formular til
skriftlig tilkendegivelse af ønsker om linjeklasse.


Repræsentanter for skolernes ressourcecentre mødes for at videregive
relevante informationer til Lind Skole vedr. elever, der er indstillet til PPR
samt andre elever med særlige behov.
Ansvar for indkaldelse: Specialcenterkoordinatoren på Lind Skole.
Grundskolerne indkalder til netværksmøder vedr. elever
med særlige behov/støtte.
Februar/marts
 Eleverne afgiver ønsker om linjeklasser
Ultimo marts
 Lind Skoles ledelse mødes med afgivende klasselærere om klassedannelser, når der oprettes flere klasser inden for samme linje på en årgang.
Ansvar for indkaldelse: Skoleledelsen på Lind Skole
April/maj
 De nye klasser offentliggøres i skoleintra
Ansvar: Skoleledelsen Lind Skole

Maj/juni
 Elever og forældre inviteres til møde på Lind Skole vedr. de nye klasser.
 Klasselærerne/teamet på de afgivne skoler inviteres til overleveringsmøde med de kommende klasselærere på Lind Skole
 På mødet orienterer den afleverende skole om kendskabet til den enkelte
elev, elevernes arbejdsmetoder og stofvalg i de forskellige fag og emner.
Ansvar for indkaldelse: Skoleledelsen Lind Skole
 Aktivitetsdag for alle 6. klasser på Lind Skole
Ansvar: Klasselærerne på 6. årgang, Lind Skole
Juni


Møde for kommende elever og forældre til 7. årgang.
- Skoleledelsen vil fortælle om Lind Skole og skolens værdiregelsæt.
- Ved mødet vælges et forældreråd for hver klasse.
Ansvar: Skoleledelsen Lind Skole


Datoer for kommende skoleårs samarbejdsmøder og forældremøder, arrangement for nye elever og forældre samt informationsmøder fastlægges før ferien.
Ansvar: Skoleledelsen Lind Skole
NB. De angivne måneder er vejledende

Samarbejdsaftalen er revideret og godkendt af skolebestyrelserne på Kølkær
Skole, Arnborg Skole, Højgårdskolen og Lind Skole d. 13. januar 2015

