Startsamtale på Buskerud videregående skole 2020
Samtaler om opplæringen og elevenes utvikling har som mål å skape et godt
samarbeidsforhold mellom hjem og skole, og dermed legge til rette for et godt lærings- og
arbeidsmiljø. Samtalene skal gi hver elev veiledning med sikte på å nå målene for
opplæringen. Det er derfor viktig at alle har forberedt seg godt til samtalene.
Kontaktlærer kommer til å bruke et skjema for å ta notater fra samtalen, og innholdet er
dekket av skolens taushetsplikt. Kontaktlærer vil beholde en kopi, en kopi gis til skolens
rådgiver, og elev/foresatte kan også be om en kopi.
Gjennom startsamtalen ønsker vi å
•

skape trygghet, åpenhet og tillit mellom eleven, elevens foresatte og skolen

•

åpne for dialog og samarbeid mellom hjem og skole

•

avklare gjensidige forventninger

•

gi skolen bedre muligheter for å tilpasse opplæringen

•

gi hjem og skole mulighet til å drøfte og planlegge tiltak i elevens videre arbeid

Kan dere tenke gjennom spørsmålene nedenfor og notere ned noen tanker dere har omkring
disse?
Startsamtale på Buskerud videregående skole, august 2020
Velkommen!
Elevens navn: …………………………………………………… Klasse: …...……………
Til stede: ……………………………………………………………………………………
Telefonnummer og E-post-adresse til foresatte (skriv tydelig!):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Forventninger:

1)

Hvilke forventninger har du til utdanningsprogrammet?

2)

Hva forventer du av lærerne?

3)

Hvilke forventninger har du til din egen innsats?

Mål:
4)

Hvorfor valgte du dette utdanningsprogrammet?

5)

Hvordan syns du forrige år gikk i forhold til målene dine?

6)

Hva fikk du best til forrige skoleår?

7)

Hvilke mål har du for dette skoleåret?

8)

Hva kan du tenke deg å gjøre etter dette året?

9)

Hvilken type jobb tenker du deg etter endt utdanning?

Skolen, læring og trivsel
10)

Hvordan lærer du best?

11)

Hvordan vil du vurdere din faglige innsats fra i fjor?

12)

Hva var din største utfordring i forrige skoleår?

13)

Trenger du spesiell hjelp til noe når det gjelder læring?

14)

Hadde du noen spesiell tilrettelegging i fjor?
Hvis ja, hvilken type hjelp har du har fått:

•

Undervisning i liten gruppe

•

Individuell opplæringsplan

•

Hjelp av spesialpedagog/assistent

•

Leksehjelp

•

Lydbøker

•

Forlenget tid ved eksamen/prøver
Tekstpilot

Andre tiltak _____________________________

Orden og atferd
12)

Hvordan vil du vurdere ditt eget forhold til skolens reglement?

a. Være stille når andre snakker eller når dere arbeider med oppgaver?

b. Bruke PC til skolefaglig arbeid?

c. Møte presis til timene?

d. Huske å ta med utstyr og gjøre pålagte arbeidsoppgaver?

e. Være høflig og opptre respektfullt?

13)

Hva tenker du om at foresatte har innsyn i Visma InSchool?

14)

Hvordan var fraværet ditt i fjor (lavt, middels, høyt)?

15)

Hva er forklaringen på at fraværet ditt eventuelt var middels/høyt?

16)

Hvordan syns du lærerne skal håndheve reglene i klasserommet?

Om deg selv
17) Hvilke interesser har du?

18) Jobber du utenfor skolen? Med hva og hvor ofte?

19) Hvem bor du sammen med?

20) Er det noe annet du ønsker å fortelle som kan ha betydning for din skolegang her hos
oss? F.eks. helseproblemer

…………… …………………………...……….
Dato
underskrift elev

…………………………………..
underskrift kontaktlærer

………………………………………..
underskrift foresatte

