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Handlingsplan för övergång från Brunnaskolan till Hagnässkolan
Handlingsplanen har tillkommit för att:
Bidra till kontinuitet i elevernas utveckling och lärande
Skapa trygghet för eleverna i mötet med en ny skola

1

MÅNAD
Januari

2

Januari

3

Mars

4

April

5

April

HÄNDELSE
Personal fastställer dagar för olika aktiviteter
(åk 3:s besök på skolan med rundgång etc.
samt samarbetsdag) inför övergången.
Datumen förs in i vårens kalendarium och
berörd personal meddelas.
Hagnässkolan startar planeringen för nästa
läsårs organisation, bestämmer datum för och
kallar till möten med skolledning och
speciallärare samt överlämningskonferens.
Skolledarna och speciallärarna på båda
skolorna träffas och diskuterar resursbehov
genom att gå igenom samtliga elever.
Speciallärare på Hagnässkolan ser till att
informationen kommer de nya mentorerna till
del.
Informationsmöte för föräldrar med barn i åk
3.
Gemensamma övergångsaktiviteter för åk 3eleverna planeras.

Skuggschema för aktivitetsdagen läggs.
Brunnaskolans 3:or besöker Hagan och deltar
i rundvandring på skolan.
Brunnaskolans 3:or besöker Hagnässkolan
8 Maj
och deltar i aktivitetsdag. De träffar
mentorerna och får brev av dessa.
Hagnässkolans och Brunnaskolans
9 Maj
trygghetsgrupper träffas.
Speciallärarna träffar elever i stort behov av
10 Maj-juni
särskilt stöd och deras föräldrar. (Vid behov
deltar även rektor.)
De blivande 4:orna besvarar brevet från nya
11 Juni
mentorerna.
Föräldramöte och lära känna-samtal.
13 Augusti
14 September Överlämningskonferens mentorer för f.d. åk
3-elever på Brunnaskolan och mentorer för
nya åk 4-elever på Hagnässkolan, då bl.a.
måluppfyllelse meddelas. Skolledning och
speciallärare deltar.
15 November Lärarna på Hagnässkolan utvärderar
övergången på MTK för åk 4. Speciallärare
från Brunnaskolan deltar.
6
7

April
April-maj

Uppdaterad 2015-11-27

ANSVAR
Verksamhetsansvarig för
Hagan.

Hagnässkolans skolledning.

Skolledarna Brunnaskolan
kallar.
Speciallärare Hagnässkolan
informerar blivande mentorer
(ev. längre fram under vt).
Hagnässkolan kallar.
Verksamhetsansvarig för
Hagan och Hagans personal.
Verksamhetsansvarig stämmer
av med a-lagsledare.
A-lagsledare.
Verksamhetsansvarig för
Hagan och Hagans personal.
Verksamhetsansvarig för
Hagan och Hagans personal +
a-lagsledare och mentorer.
Hagnässkolans
Trygghetsgrupp kallar.
Speciallärarna
Brunnaskolan/Hagnässkolan
Lärare på Brunnaskolan.
Hagnässkolan
Hagnässkolan/Brunnaskolan
Hagnässkolan kallar
Skolledarna samordnar datum

Hagnässkolan/Brunnaskolan

