Velkommen som elev ved Melsom vgs
STARTSAMTALEN
Vi ønsker at du skal få best mulig utbytte av tiden som elev ved Melsom vgs, og inviterer deg derfor til en
startsamtale. Som forberedelse til samtalen ber vi deg svare på spørsmålene nedenfor. Lever utfylt ark til
kontaktlæreren din.
Innholdet i samtalen er dekket av skolens taushetsplikt. Notatene fra samtalen oppbevares i elevens mappe, og
spesielle behov blir meldt til rådgiver.

Elevens navn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mobilnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Klasse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktlærer:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.

Elevens tidligere erfaringer av betydning for videre opplæring:

Har du kommet inn på førstevalget ditt?
Hvis ja, hvorfor valgte du dette utdanningsprogrammet?

Hvorfor valgte du Melsom vgs?

Hva annet bruker du fritiden til?

2) Skolen, læring og trivsel
Hvordan hadde du det på ungdomsskolen?

Hvilke fag er du interessert i? Er det noen du har spesielle forventinger til?

Hvilke skolefag synes du er vanskelige?

Hva kan læreren gjøre for at du skal trives?

Hva kan læreren gjøre for at du skal lære best mulig?

Hva kan du selv gjøre for at du og medelevene dine skal lære og trives best mulig?

Hvordan lærer du best?

Melsom vgs. forventer at du møter presis, har med skolesakene dine, deltar i undervisningen og ikke
forstyrrer undervisning og medelever. Hvordan tror du at du vil klare å følge disse husreglene? Hva av dette
er du god på?

3) Fravær
Hvordan var fraværet ditt på ungdomsskolen? (dager+timer)

Hvordan karakteriserer du fraværet ditt (ring rundt svaret): LAVT
Hva er forklaringen hvis ditt tidligere fravær var høyt?

4) Dine vaner
Hvordan kan dine vaner påvirke din skolegang?


Spisevaner:



Når du legger deg:



Tidsbruk og forhold til PC/MAC

MIDDELS

HØYT¨

Hvordan er dit forhold til lekser? Leverte du innleveringer innen gitte frister?

5) Hjemmesituasjon
Hvem bor du sammen med?

Søsken?

Er det noe annet vi bør vite om deg, som vi ikke har dekket med spørsmålene over?
Skriv gjerne om det her.

6) Veien videre
Har du noen tanker om en fremtidig utdanning/ yrke du kan tenke deg senere i livet?

Hva skal til for å nå målet du har satt deg?

Oppsummering etter endt samtale (fylles ut av kontaktlærer)
Pedagogisk rådgiver skal ha en kopi av dette arket.
Elevens navn:
Klasse:
Kontaktlærer:
Dette snakket vi mest om:

Avtaler:

Viktige forhold:
Bakgrunn:

Tilrettelegging på ungdomsskolen:

Behov for følgende oppfølging ved Melsom: (Metodisk, fysisk, psyksisk…)

Tillatelse til at eventuell tidligere dokumentasjon blir sendt videre fra forrige skole:
JA

NEI

Annet:

__________________________________
Kontaktlærers signatur og dato

__________________________________
Elevens signatur og dato

