Plan for samarbeid og overgang Miland barneskole til Atrå u. skole
Tid
2.kl
3.kl
4.kl.
Alle trinn årlig
5.-kl
6. kl
7.kl.
5og 6.kl.
Alle klasser
Høst

Vår

Vår
Juni

Mai
mai
Juni

Juni

Juni

Høst etter at elevene
har begynt på u.skolen
Høst

Jul når elevene går i
8.kl.

Hva
Elevene møtes Rjukan stasjon
Elevene møtes på Tinn museum
Elevene møtes på Mæl
Noen felles kulturarrangement i Atrå
Elevene møtes på sirkusskole i Atrå

Ansvar
Kulturskatten
Kulturskatten
Kulturskatten
Kulturskatten
Kulturskatten

Felles leirskole
Tinestafett i Atrå
Felles idrettsdag
Informasjon om elevgruppa, antall
osv. i forbindelse med budsjett og
planlegging.
Inspektør og evt. lærer fra Atrå
kommer til Miland for å få muntlig
informasjon om alle elever av
kontaktlærer.
Elevene i 7. kl. besøker Atrå u.skole
Før 2015 brukte vi skjema for
samtykke om å overføre informasjon
til Atrå u. skole. Nå vurderes det at
skoleløpet 1.-10. i Tinn kommune
sees under ett.
Foreldremøte på Miland
Eller på Atrå u.skole
Informasjonsskriv til elever og foreldre
Resultat fra alle kartleggingsprøver,
nasjonale prøver, Multiprøver, SOL og
Kartleggern overføres automatisk
elektronisk til Atrå når eleven skrives
ut fra Miland.
Elevmapper ryddes og sendes til Atrå
u.skole.
Før 2015 ble referat fra
utviklingssamtaler makulert. Etter
2015 scannes alt i elevmappa inn i
Ephorte på elevens navn. Mappene
med papirer sendes fysisk til Atrå. U.
Informasjon om elevene som evt.
permisjonssøknader, fritak, rapporter
og vedtak ligger i Ephorte.

Skolene
Skolene
Skolene
Rektorene

Atrå u.skole kan ta kontakt med
Miland dersom de ønsker mer
informasjon
Faglærere fra Miland er på møte med
Atrå for drøfte resultat fra nasjonale
prøver i 8.kl.
Elevene i 8. kl. inviteres til Miland
skolens juleavslutning

Inspektør Atrå
u.skole og
kontaktlærer
Miland skole
Skolene
Kommunalsjef

Kontaktlærer
Atrå u.skole
Vokal

Rektor og
sekretær
Miland

Rektor på
Atrå u.skole
må be om
tilgang. Dette
skjer ikke
automatisk
Atrå u.kole

Miland skole
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