Samarbejdsaftale Gårslev Skole og Fælleshåbsskolen
Samarbejdsaftalen er udarbejdet som en model, hvor der er forsøgt at tage hensyn til så
mange forhold som muligt i forh. til både de faglige og sociale aspekter i forb. med overlevering af elever fra Gårslev Skole til Fælleshåbsskolen. Målet er at sikre den bedst mulige
overgang.

Sociale aktiviteter for eleverne:
Fælles arrangementer - 5. årgang:

Elever fra 5. årgang på Fælleshåbsskolen inviteres til at se Gårslev Skoles teaterforestilling. De relevante lærere fra Gårslev Skole inviterer og giver besked til team 5
og ledelsen på Fælleshåbsskolen via Fællesnettet.


Elever fra 5. årgang på Gårslev Skole inviteres til en fælles idrætsdag for 5. klasserne, som afvikles på Fælleshåbsskolen. Dagen planlægges af idrætslærerne i
team 5 fra Fælleshåbsskolen og afvikles i maj/juni.

Fælles arrangementer - 6. årgang:
 Der planlægges og afvikles 2 arrangementer på 6. årgang. På planlægningsmødet i
august aftales indhold og datoer.
OBS: Det sidste fællesarrangement ligger i maj/juni på Fælleshåbsskolen, således at eleverne fra Gårslev Skole besøger Fælleshåbsskolen i tiden op til deres skoleskifte.

Tids- og handlingsplan vedr. samarbejdet på 6. årgang:
August
I starten af august indkalder kontaktlærerene på 6. årgang på Gårslev Skole de relevante
kontaktlærere på Fælleshåbsskolen til et planlægningsmøde, hvor nedenstående plan
drøftes, og en endelig plan for det kommende samarbejde om fællesaktiviteter og klassedannelse udarbejdes. Kontakt tages via Fællesnettet.
August/september
Skolelederen fra Fælleshåbsskolen deltager på det ordinære 6.klasses-forældremøde på
Gårslev Skole. Klasse-/kontaktlæreren koordinerer mødedato med skolelederen på Fælleshåbsskolen. På dette møde inviterer skolelederen på Fælleshåbsskolen forældre og
elever til et rundvisnings- og orienteringsmøde.

Januar
Forældre og elever fra Gårslev Skole inviteres til orienteringsmøde og rundvisning på Fælleshåbsskolen. Initiativtager: Fælleshåbsskolen.
April
Gårslev Skole overleverer elever, der skal gå i 7. klasse på Fælleshåbsskolen. Deltagere i
mødet er: overleveringslærer fra Gårslev Skole, repræsentant fra 6. og 7. årgangsteam på
Fælleshåbsskolen samt ledelsen fra hhv. Gårslev Skole og Fælleshåbsskolen. Endvidere
deltager AKT-koordinator og faglig specialundervisningskoordinator fra Fælleshåbsskolen.
Relevante testresultater, herunder læsetest, medbringes. Formålet med mødet er, at Fælleshåbsskolen får en relevant faglig og social beskrivelse af hver enkelt elev. Endvidere
evalueres årets samarbejde.
Maj
Klassedannelsesmøde. Klasselærerne på 6. årgang mødes og danner klasser jf. de beskrevne kriterier under klassedannelse. Der medbringes elevplaner, oversigt over testresultater m.m. for de kommende elever fra Gårslev Skole til mødet.
Juni
Når klassedannelsen har fundet sted, udsender Fælleshåbsskolen et informationsbrev
med klassefordelingen. Dato for udsendelsen af info-brev og offentliggørelse af klasserne
aftales på lederplan, og der må ikke udleveres oplysninger om klassedannelsen til elever
eller forældre på forhånd.
September
Ryste-sammen-forældremøde for de nye 7. klasser med fællesspisning. Det arrangeres
som et sammenskudsgilde.

Klassedannelse:
Der oprettes et antal klasser på baggrund af det forventede antal elever, der er til det kommende skoleår.
Hovedreglen er, at alle elever skal starte i en ny klasse - også eleverne fra Fælleshåbsskolen. Elever og forældre har ikke mulighed for at fremsætte ønsker omkring klassedannelsen.
Det afgivende lærerteam har vurderet den enkelte elev fagligt, personligt og socialt.
Denne vurdering indgår som et element i forbindelse med klassedannelsen.
Klassedannelsen tager højde for en god fordeling af eleverne set i forhold til køn samt faglige og sociale kompetencer. Dette for at sikre, at der skabes grundlag for nye dynamiske
klasser.

Fælleshåbsskolen, den 2. oktober 2017

