
 

  

Övergångar i Hortlax området 

 

  

 

 

    

 

   

   

 

    

 

Övergång mellan avdelningar i förskolan. 
 

När placeringarna på förskolan är klara gör pedagogerna en planering för att göra en trygg och smidig 

övergång till den nya avdelningen. Ansvaret för övergången ligger på den avdelning som barnet 

lämnar. Det första mötet mellan barnet och den blivande pedagogen sker på den gamla avdelningen, 

där barnet känner sig tryggt. Nästa möte sker på den nya avdelningen tillsammans med avlämnande 

personal och eventuellt vårdnadshavare. Avdelningen ska vara väl förberedd med ex. hylla, låda osv. 

Vårdnadshavarna får erbjudande om ett avslutningssamtal/inskolningssamtal. Detta kan ske vid 

samma tillfälle mellan vårdnadshavare och pedagoger från bägge avdelningarna. 

Avslutningssamtal/inskolningssamtal ska handla om barnets tid på avdelningen, både ur pedagogens 

och vårdnadshavarnas synvinkel.  

Dokumentation överlämnas. 
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Den nya avdelningen presenterar kort sin verksamhet. 

 

Övergång förskola – förskoleklass 

 

 Rektor och förskolechef träffas och samtalar om blivande organisation. 

 Förskolechef och rektor med personal från respektive verksamhet träffas och gör 

gruppindelning inför förskoleklass.  

 Planering inför besökstillfällen, föräldramöte och överskolningssamtal görs. 

 Besökstillfällen genomförs 

 Föräldramöte genomförs  

 Överskolningssamtal erbjuds under vårterminen med pedagog från förskolan, 

förskoleklass och vårdnadshavare. Om vårdnadshavare inte deltar måste medgivande 

finnas för att information om barnet skall kunna lämnas ut. 

 
 

Sammanställning av övergångar inom 

grundskolan(Förskoleklass till åk 6) 
 

 
Rektor och berörd personal träffas och gör en planering för övergången. 

Planeringen innehåller besökstillfällen och övergångssamtal mellan avlämnande lärare och 

mottagande lärare. Mottagande lärare bereds möjlighet att besöka sin blivande klass och att 

ta emot klassen i deras nya klassrum. 

 

Övergång mellan åk 6 och åk 7 
 

 Rektor Hortlax beslutar om organisation inför åk 7. Information om gruppindelning samt 

datum för träffar och föräldramöten skickas till avlämnande lärare. Klasslärare gör indelning 

av sin klass enligt informationen om organisation. Klassläraren gör indelningen utan 

önskemål från elevernas sida. 



 

 Rektor och avlämnade lärare träffas för informationsutbyte utifrån klasslärarnas 

grupperingar. Rektor Hortlax gör indelning i klasser med utgångspunkt från lärarnas förslag. 

 Överlämningssamtal avlämnande lärare – blivande mentorer.   

 Eleverna får klasslistorna. 

 Föräldramöte  

 Nya klasserna träffar blivande mentorer på språkvalstid. 

 

 

Övergång till gymnasieskolan 
 

 

 Åk 8: 

Eleverna besöker Strömbackaskolan och har möjlighet att få information om de program som 

Strömbacka erbjuder. 

Studie- och yrkesvägledare informerar i klasserna. 

 Åk 9: 

Alla elever erbjuds ett vägledningssamtal med Studie- och yrkesvägledare inför valet till 

gymnasiet. 

Föräldramöte med gymnasieinformation för åk 9   

För elever med särskilda behov skrivs en KES-rapport som lämnas till Strömbacka. För att 

lämna rapporten krävs föräldrars samtycke. 


