Startsamtale på Buskerud videregående skole 2020
Samtaler om opplæringen og elevens utvikling har vi for å skape et godt samarbeidsforhold
mellom hjem og skole, og vi ønsker å legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø.
Samtalen skal gi deg veiledning og legge grunnlaget for et godt skoleår. Det er derfor viktig at
dere er godt forberedt til samtalen.
Kontaktlærer kommer til å bruke skjemaet under 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 fylle ut med egne ord? Når dere kommer til
startsamtalen, overtar kontaktlærer skjemaet og føyer til opplysninger som kommer fram i
startsamtalen.
Elevens navn: ……………………………………………………Klasse: …...………………
Til stede: ………………………………………………………….……………………………
Telefon til foresatte:…………………………………………………………………………...
E-post-adresse til foresatte ……………………………………………………………………
………………………………………………………….……………….………………………
Hvilke forventninger har du for kommende skoleår?
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Vi vil gjerne vite litt om deg når du nå har kommet inn på Buskerud vgs.
Hvilken ungdomsskole gikk du på? __________
Var dette utdanningsprogrammet ditt førstevalg?

Ja

Nei

Hvis nei, hva var førstevalget ditt? ___________________________
Hva vet du om dette utdanningsprogrammet?

Skolen, læring og trivsel
Hvordan har du likt å gå på skole?

Hva har du likt best?

Hva er du god på? / Kan du fortelle om en situasjon der noe har gått bra?

Hva mener du er viktig for at du og medelevene dine skal lære, og trives best mulig?

Orden og atferd
I møtet snakker vi om ordensreglementet og grensene for vurderinger i orden og atferd.
Stikkord:
• Tilstedeværelse, viktig for jobbsøking o.l.
• Dokumentasjon på fravær, 10 % - regel
• 10-dagersregelen

Hva var fraværet ditt på din forrige skole, og hva var ev. årsaken til fraværet?
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Som elev får du en bærbar PC som arbeidsverktøy og alle lærebøkene er gratis. Du låner
bøkene av skolen. Ved hjelp av Visma InSchool vil du og dine foresatte få informasjon fra
skolen, samt følge med på både fravær, varsler og karakterer. Hva tenker dere om å gjøre
dette sammen?
Info.til de som ikke er kommet inn på førsteønsket sitt:
Hvis du kommer inn på et høyere ønske og takker ja til det husk å levere tilbake bøkene!

Er det fag du må jobbe ekstra mye med for å få det til?

Pedagogisk tilrettelegging
Har du hatt ekstra hjelp/tilrettelegging i undervisningen som
ikke ble nevnt da du søkte skoleplass? Det kan f. eks. være undervisning i liten gruppe,
individuell opplæringsplan, hjelp av spesialpedagog/assistent, leksehjelp, lydbøker,
skriveverktøy, forlenget tid på prøver og eksamen og annet.

Kort botid i Norge, ekstra timer i norsk, norsk som andrespråk mm.
Dersom du ikke har norsk som morsmål, ikke har bodd hele tiden i Norge el, kan du notere
det her. Kontaktlærer har mer informasjon om tilrettelegging og eksamen for
fremmedspråklige.
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Utdanning og yrkesvalg
Har du tenkt på Vg2-kurs, videre utdanning, yrker eller yrkesområder å sikte mot?

Er det noe ved din helse det kan være nyttig for skolen å vite noe om?
Sykdommer, medisiner, andre plager?

I tillegg til at kontaktlærer vil være din hovedkontakt på Buskerud, har vi rådgivere,
helsesøster og pedagogisk psykologisk oppfølgingstjeneste. Disse vil presentere seg i
klasserommene deres i løpet av de første ukene etter skolestart, men dersom det er noen av
disse du spesielt ønsker kontakt med, kan vi gjerne formidle kontakt.

Hjemmesituasjon
Hvem bor du sammen med?

Hva bruker du fritiden til?

Jobber du på fritiden?
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Er det noe annet du ønsker å fortelle som kan ha betydning for din skolegang her hos
oss?

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

…………………………………..
underskrift, kontaktlærer
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………………………………………..
underskrift, foresatte

