
                  

 

Samarbejdsaftale mellem Øster Snede Skole, Ølsted Skole, Korning 

Skole og Løsning Skole. 

Formål: 

Denne samarbejdsaftale har til formål, at skabe god overgang for de elever, der vælger at 

gå på Løsning Skole efter endt skolegang på Korning Skole, Øster Snede Skole og Ølsted 

Skole. 

 

Innovations- og samarbejdsdage: 

Der arrangeres hvert år tre fælles innovations- og samarbejdsdage for hhv. 4., 5. og 6. 

klasser på tværs af skolerne. Dagene afvikles i løbet af september/ oktober måned på 

Løsning Skole. Løsning Skole planlægger og koordinerer dagenes indhold. Deltagende 

lærere fra fødeskolerne indgår i programmet, og får ansvar for en eller flere aktiviteter på 

dagen. For 5. årgangs vedkommende afsluttes dagen med åbent hus for forældrene. 

 

Skolebesøg: 

Ledere, medarbejdere og elever fra Løsning Skole besøger fødeskolerne forud for 

skoleskiftet, dels for at informere om Løsning Skole, dels for at danne sig et indtryk af de 

nye elever i deres vante omgivelser, og blive kendt af eleverne inden starten på Løsning 

Skole. 

 

Overlevering: 

Forud for opstarten på Løsning Skole afholdes overleveringsmøde mellem fødeskole og 

modtageskole, hvor alle elever gennemgås. På mødet aftales det, hvilke elever der kan 

kræve lidt særlig støtte eller opmærksomheden i overgangen, og som derfor inviteres til 

tre-kantsamtale, hvor fødeskole, overbygningsskole og forældre/elev deltager. Har PPR 

været inde over en elev, inviteres betjenende PPR-psykolog med til samtalen.  

 

Forældremøde: 

Ledelsen fra Løsning Skole deltager i forældremøde på fødeskole, hvor der informeres om 

skolen og overgangen. 

Løsning Skole inviterer i oktober forældre og elever fra fødeskolerne til informationsmøde 

med rundvisning.  

 

 



                  
 

Kommunikation: 

Informationsbreve/ invitationer mm. til forældre på fødeskoler sendes som udgangspunkt 

fra Løsning Skoles ledelse til fødeskolernes ledelse, der derefter forestår distribution til 

forældrene. 

Kommunikation om elever ifm. klassedannelse og kommunikation om program og 

aktiviteter for innovations- og samarbejdsdage sker direkte mellem skolernes lærere og 

pædagoger på tværs af skolerne. 

 

Årshjul: 

Aktiviteterne afvikles jf. årshjulet. Årshjulet revideres én gang årligt på et netværksmøde 

mellem fødeskoler og overbygningsskole. 

 

Netværk: 

Skoleledere mødes til netværksmøder, hvor der bl.a. drøftes samarbejde 

(samarbejdsaftale og årshjul gennemgås årligt), vejledere på tværs, faglige netværk på 

tværs og pædagogiske indsatsområder. Skoleleder på Løsning Skole indkalder. 

Der kan holdes fælles leder + vejledermøder, hvis der arbejdes med fælles pædagogiske 

indsatser. 

SFO-ledere mødes til netværksmøder, hvor der arbejdes med fælles pædagogiske 

temaer, og koordineres fælles arrangementer på tværs. SFO-leder på Øster Snede Skole 

indkalder. 

Afdelingsledere for specialafdeling, udskoling og fødeskole indgår i de respektive 

fælleskommunale netværk. 

 

Klassedannelse: 

I forbindelse med de interne overleveringsmøder og skole-hjemsamtaler gives information 

til brug for klassedannelse, hvorefter afdelingsleder og klasselærere på Løsning Skole 

sammensætter klasserne. 

Der dannes nye klasser ved overgangen til 5. og 7. årgang, hvis det pædagogisk vurderes 

at tjene til en styrkelse af læringsmiljøet, og elevernes generelle personlige og sociale 

udvikling.  

Op til efterårsferien revurderes klassesammensætningen, og evt. forflyttelser kan ske fra 

uge 43, hvis ledelse, medarbejdere, elev og forældre er enige om, at det vurderes 

værende nødvendigt for elevens læring og trivsel. 



                  
      Bilag 1 

Årshjul for samarbejdet mellem fødeskole og overbygningsskole 2019/20 

Tidspunkt Handling –  
Korning Skole 

Handling –  
Øster Snede og 
Ølsted Skole 

Ansvarlig 

August/ september 
 

Afdelingsleder fra 
Løsning Skole 
deltager i 
forældremøde for at 
informere om skolen + 
aktiviteter i årets løb. 
 

Afdelingsleder fra 
Løsning Skole 
deltager i 
forældremøde for at 
informere om skolen + 
aktiviteter i årets løb. 
 

Løsning Skole/ WJ, 
JK 

August/ september 
 
 

Forældrebrev fra Løsning Skole med info om 
vigtige datoer i skoleåret 

HV sender til 
fødeskolers ledere, 
der videresender til 
forældrene. 
 

September/ oktober Innovations- og 
samarbejdsdag for 4. 
årgang 

Innovations- og 
samarbejdsdag for 4. 
årgang 
 
Innovations- og 
samarbejdsdag for 5. 
årgang + åbent hus 
 
Innovations- og 
samarbejdsdag for 6. 
årgang 
 

Løsning Skole – HV/ 
WJ 

Oktober 
 

 Lærer og elev fra 
Løsning besøger 6. 
klasser for at fortæller 
om det at være 
udskolingselev på 
Løsning Skole 
 

JK koordinerer. 

Oktober Informationsmøde + 
rundvisning på 
Løsning Skole for 
forældre og elever på 
3. og 4. årgang 
 

Informationsmøde + 
rundvisning på 
Løsning Skole for 
forældre og elever 
 

Løsning Skole/ HV 

November Skolerunde – intern møde, hvor der skabes 
overblik over, hvilke elever der kræver særlig 
opmærksomhed. 
 

Forvaltningen 

November Invitation til åbent hus 
ifm. RET dage 

 Løsning Skole/ HV 
 
 



                  
Februar Invitation til skolefest 

på Løsning Skole 
 

 Løsning Skole/ WJ 

April/ maj 
 

Internt 
overleveringsmøde 
(se skema og fast 
dagsorden) 
 

 Korning Skole/ TD 
indkalder 

Maj 
 

 Internt 
overleveringsmøde 
(se skema og fast 
dagsorden) 
 

Skoleleder på 
fødeskole/ MP, LM 
indkalder 

Maj 
 

4. årgang fra Løsning 
Skole evt. til 
aktivitetsdag i 
Korning. 
 

 Korning Skole 
arrangerer og inviterer 

Maj/ juni  Forældremøde for 
kommende 5. årgang 
m. elever, hvor 
klassedannelse 
meldes ud. 
 
Praktisk info og tilbud 
om rundvisning. 
 

 Løsning Skole/ HV/ 
WJ 

Maj/ juni  Forældremøde for 
kommende 7. årgang 
m. elever, hvor 
klassedannelse 
meldes ud. 
 
Praktisk info og tilbud 
om rundvisning. 
 
 

Løsning Skole/ HV/ 
JK 

Maj/ juni Tre-kantsamtaler på 
Korning Skole (se 
dagsorden). 
 

Tre-kantsamtaler på 
Øster Snede og 
Ølsted Skole (se 
dagsorden). 
 

Løsning Skole/ WJ og 
JK koordinerer med 
skoleleder/ 
afdelingsleder på 
fødeskoler, der 
koordinerer med egne 
medarbejdere og 
videresender 
dagsorden til 
forældrene. 
 

 

 

 



                  
 

      Bilag 2 

Intern overlevering – fødeskole/ modtageskole. 

 

Formål: At skabe god overgang for eleverne fra fødeskole til modtageskole, og dele 

relevant viden, der klæder modtagende skoles medarbejdere og ledere på til 

at tage hånd om den enkelte elevs læring og trivsel. 

Deltagere: Ledelsesrepræsentant samt medarbejdere fra hhv. fødeskole og 

modtageskole. Betjenende PPR-psykolog. 

Sted: Fødeskole. 

Tid: Mødets længde berammes til ca. 15 min. pr. elev. 

 

 Skoleleder/ afdelingsleder på fødeskole indkalder og leder mødet. 

 

Dagsorden  

 

1. Velkomst og præsentation. 

2. Fødeskole gennemgår elever med udgangspunkt i overleveringsskema. 

3. Uddybende spørgsmål og dialog om elever og overgang. 

4. Aftale om, hvilke elever, der inviteres til tre-kantsamtaler, og hvilke 

ressourcepersoner, der deltager.   

 

 

 

 

 



                  
Bilag 3 

Overleveringsskema 

 Elev A Elev B Elev C 

Social trivsel 

 

Hvilke mål har det været arbejdet 

med? 

 

Hvordan, hvor længe, med hvilket 

resultat? 

 

Hvad er næste udviklingsskridt? 

 

   

Faglig trivsel 

 

Hvordan er det faglige niveau i 

dansk/ matematik/ evt. øvrige fag? 

(Minimum nationale test samt test 

fra HK s evalueringsplan. 

Resultater angives og analog 

testmateriale medbringes). 

 

Har der været iværksat særlige 

indsatser? 

 

   

Rundt om eleven 

 

Har der været særlige indsatser 

eller involvering af PPR/ øvrige 

ressourcepersoner? 

(Hvis ja, så medbringes referater 

fra afholdte møder). 

 

   

Skole-hjem samarbejdet 

 

Hvilke ressourcer er der i 

hjemmet? 

 

Er der særlige aftaler? 

 

   

 

 



                  
      Bilag 4 

Dagsorden til tre-kantsamtale 

 

Dato for samtalen:  ______________       Sted:  Fødeskole 

Elevens navn: 
 
 

Deltagende forældre: 

Deltagende fra Løsning Skole: 
 
 

Deltagende fra fødeskole: 
 

Evt. PPR/ andre: 
 
 

 

KLAR til læring 

 
Elevens kompetencer og udvikling ift. KLAR til 
læring: 

 Robusthed 

 Automatisering 

 Behovsudsættelse 

 Gode omgangsformer 

 Nysgerrighed 

 Selvregulering/ selvdisciplin 

 Vedholdenhed 

 
Se hvilke forventninger der er alderssvarende i 
den vedlagte folder, eller på Hedensted 
Kommunes hjemmeside. 

 

 
Hvordan ser forældrene eget barn ift. 
kompetencerne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fødeskolens kommentarer: 
 
 
 
 
 
Evt. kommentarer fra PPR: 
 
 

 
Hvilke fokuspunkter vil vi have for elevens 
”KLAR til læring kompetencer” i den 
kommende tid? 
 

 

 

 



                  

 

Faglig læring 

Hvad er status?  

 

Er der noget, vi skal være særligt 

opmærksomme på? 

 

 

 

 

Trivsel 

Hvad er status?  

 

Er der noget, vi skal være særligt 

opmærksomme på? 

 

 

Forventningsafstemning mellem skole og hjem 

Hvordan kan forældre støtte eget barn i 

overgangen og opstarten på Løsning Skole? 

 

 

Hvordan kan skolen støtte eleven i 

overgangen og opstarten på Løsning Skole? 

 

 

 

 

Fødeskole skriver referat, der efterfølgende sendes til forældre samt modtagende skole.   

Modtagende skole arkiverer referatet i elevens mappe i AULA. 

 

     

 

 

 



                  
     Bilag 5 

Princip for klassedannelse – internt dokument, Løsning Skole 

I forbindelse med opstart i 0. klasse, og ofte i overgangen til 5. og 7. klasse, hvor der 

kommer elever fra fødeskolerne, dannes der nye klasser. Derudover kan der, i løbet af 

skoleforløbet, dannes nye klasser. 

 

Der dannes kun nye klasser i løbet af skoleforløbet, hvis det pædagogisk vurderes at tjene 

til en styrkelse af læringsmiljøet, og elevernes generelle personlige og sociale udvikling. 

Det er teamet, der vurderer behovet for ny klassedannelse, men ledelsen, der er 

beslutningsdygtig.  

 

Målet for klassedannelse er at: 

 Skabe grundlag for elevernes mulighed for at være aktive deltagere i et fællesskab, 

hvor de har gode relationer til klassekammerater. 

 Skabe grundlag for lærere og pædagogers mulighed for at skabe et godt 

læringsmiljø, med optimale betingelser for elevernes læring og trivsel. 

 

Klassedannelse til skolestart i 0. klasse: 

På baggrund af eksisterende data og viden om eleverne, sammensætter SFO-leder og 

brobygningspersonalet klasser til skolestart i 0. klasse. 

Tidsplan for proces og information til forældrene fremgår af årshjulet for brobygning. 

 

Klassedannelse i løbet af skoleforløbet: 

På baggrund af eksisterende data og viden om eleverne, udarbejder teamet et udkast til 

klassedannelse, hvorefter afdelingsleder inviteres ind i drøftelsen. I overgangen mellem 6. 

og 7. inviteres både afdelingsleder for 0. – 6. og udskoling med. 

Tidsplan for proces og information til forældrene fremgår af årshjulet i samarbejdsaftalen 

med fødeskoler. 

 

 



                  
 

I tilfælde, hvor der laves nye klasser på andre tidspunkter, tilstræbes altid god information 

til forældrene i ordentlig tid. Der indkaldes til forældremøde, hvor de pædagogiske grunde 

til ny klassedannelse fremføres, og hvor der informeres om processen. 

 

 

 

 

 

 Vedtaget af skolebestyrelsen på Løsning Skole d. 10-03-2020 

  

 

 

 


