Elevsamtalen
Melsom vgs – VG2VG3
I.

Klasse:

Elev:

Dato:

Kontaktlærer:

Motivasjon og forventninger til dette
skoleåret:
1. Hvilket utdanningsprogram deltok du på sist
skoleår?
2. Gikk du på en annen v.g.s. enn Melsom?
Hvis ja, hvilken?
3. Har du fått nok informasjon om det
andre/tredje året i vgs.?
4. Hvorfor valgte du dette fagområdet? Er det
noen spesielle felt innen dette fagområdet
som interesserer deg?
5. Hvilke yrker tror du at du kan egne deg til?
6. Hvordan tenker du deg drømmejobben din?
7. Hvilke krav stilles til deg for å få den jobben
du kan tenke deg?
8. Hva kan skolen og du sammen gjøre for at du
skal trives?

9. Er det viktig for deg å gjøre det bra på
skolen?
10. Har du sett fram til å begynne på et nytt
skoleår? Hvorfor/hvorfor ikke?
12. Hva er det som gjør en skole bra å gå på?
13. Hvilke fag liker du best – og hvorfor?
14. Sliter du med noen fag? Ønsker du hjelp i
disse fagene?
2. Arbeidsvaner
1. Klarer du å arbeide med en oppgave til den er
ferdig, selv om det tar lang tid?
2. Hvordan liker du best å presentere arbeidet:
Skriftlig eller muntlig?
3. Studieteknikk
1. Hvordan går du fram når du skal lære deg noe
nytt?
2. Hvilke arbeidsmåter passer best for
deg?(hvordan lærer du best)?

3. Gjør du noe spesielt for å kontrollere at du har
forstått/lært det nye stoffet?

4. Forbereder du deg til prøver, tester og
lignende? Hvordan? I tilfelle ikke – hvorfor?
4. Bruk av IKT/Tilrettelegging ved prøver og
eksamen
1. Har du behov for lydbøker?

2. Har du behov for forlenget tid på prøver?

3. Har du andre behov for tilrettelegging?
5. Kommunikasjon og samarbeid
1. Liker du å arbeide sammen med andre, eller
foretrekker du å jobbe alene?
2. Hva synes du er vanskeligst når du jobber
sammen med andre?

3. Har du noen gode venner? Går noen av dem i
klassen eller her på skolen?
4. Skolen har rådgivere (Hilde og Elisabeth),
helsesøster (Lisbeth) og PP-tjeneste (Marit).
Ønsker du kontakt med noen av dem?
6. Fritid og hobbyer
1. Hva liker du å holde på med i fritiden?
2. Har du noen hobbyer/Interesser?
3. Spiser du frokost hjemme?
4. Er det enkelt eller vanskelig å slå av PC og
legge bort telefonen om kvelden når du skal
legge deg?
5. Hvor mange timers søvn får du hver natt?
7. Eventuelt
1. Er det noe annet du gjerne vil fortelle om deg
selv?

8. Info fra kontaktlæreren

