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Datum

20190110

Lärande
Alléskolan

Information till vårdnadshavare gällande övergång från åk 5 till åk 6
När vi sätter samman nya klasser till årskurs 6 på Alléskolan så strävar vi efter att ha en jämn
fördelning av flickor och pojkar i klasserna. Vi vill också ha en bra fördelning utifrån ett
socialt och kunskapsmässig perspektiv.
På Alléskolan sätter vi samman elevgrupper från olika skolor av flera anledningar ex. genom
att lära känna fler ungdomar så skapar eleverna ett större kontaktnät vilket bl.a. leder till att
eleverna känner större trygghet på skolan och har möjlighet att få nya vänner.
Alléskolan tar utgångspunkt i hur grupperna fungerar på F-5enheterna. Beslut om lämplig
gruppindelning fattas av avlämnande lärare, med stöd av elevhälsoteamet på respektive enhet.
Har du har ny information, som inte tidigare är känd för skolan, om särskilda behov gällande
ditt barn som du vill föra fram innan gruppindelningen görs, så är du som vårdnadshavare
välkommen att ta kontakt med ansvarig pedagog på F-5skolan. All information behöver nå
fram till pedagogerna på F-5 snarast efter att skolvalet gjorts.
Ansvarig för sammansättningen av de nya klasserna är Marie Vendel, kurator på Alléskolan.
Har man som vårdnadshavare information som man önskar lämna direkt till Alléskolan går
det bra att maila marie.vendel@lerum.se eller ringa 0302-521661.

Postadress
Floda Allé 8
448 30 Floda

Besöksadress
Floda Allé 8

Telefon/fax
0302-52 16 53
0302-52 16 63 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
larande@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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Datum

2018-02-01

Händelse
Informationsmöte på Alléskolan

Ansvariga
rektorer

Sista dag för val av skola

vårdnadshavare

Tidpunkt
24 januari
kl 18:30
12 februari

Enskilda intervjuer med alla elever åk 5

elevhälsopedagoger

januari/februari

Ge information (som inte tidigare är känd) till skolan, vårdnadshavare
om särskilda behov för sitt barn, inför gruppindelning.

Senast 20
februari

Gruppindelning av åk 5 klasser, inför ny
klassammansättning på Alléskolan.

klasslärare åk 5

februari/mars

Arbete med att sätta samman nya klasser.

kurator, specialpedagog
Alléskolan
kurator, Alléskolan

april/maj

Besök på Alléskolan i nya klasserna
(personal från åk 5 följer eleverna)

arbetslaget, Alléskolan

29 maj
kl. 12.30-13.30

Överlämning av alla elever från pedagoger på
avlämnande skola till nya arbetslaget på Alléskolan.

specialpedagog,
Alléskolan

juni

Kallelse till skolstart på Alléskolan

Alléskolan

augusti

”Lära känna varandra”- aktiviteter under de första
skolveckorna, dels inom klassen och dels med alla
klasser i enheten.

arbetslaget, Alléskolan

augusti/
september

Gemensam dag för alla sexor med samarbetsövningar
och aktiviteter.

arbetslaget, Alléskolan

augusti/
september

Informationsmöte för alla sexors vårdnadshavare
(klassvis)

arbetslaget,
elevhälsoteamet
Alléskolan
arbetslaget, Alléskolan

september

Skicka ut klassammansättningen till berörda familjer.

Gruppstärkande arbete i klasserna

v. 19-20

Första utvecklingssamtal med elev, vårdnadshavare
och mentor

mentor, Alléskolan

löpande under
året
september

Besöksveckor i skolan.

skolvärdinna, Alléskolan

höstterminen

