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Overganger 

De aller fleste ungdommer kan synes det er litt skummelt å skulle gå fra ungdomsskole til 
videregående skole. Plutselig er de neste voksne, de må ta enda større ansvar for seg selv, og 
mange kjenner ingen på den nye skolen. Forskning viser at det er viktig for voksenlivet å 
fullføre videregående opplæring (NOU 2019:2) og denne planen skal være med på gjøre 
overgangen fra ungdomsskolen oversiktlig for både elever, foresatte, skolene og andre som 
samarbeider om 16-åringens vei ut av grunnskolen 

På bakgrunn av dette er det viktig å prøve å gjøre overgangene så gode som mulig. Skolene 
må samarbeide, og foreldrene må ta ansvar for å være aktivt med i prosessen, slik at de kan 
hjelpe til med å forberede ungdommene på overgangen til videregående skole. Da blir 
overgangen bedre. 

Hensikten med disse rutinene er å sikre at elevene opplever en trygg og god start på 
videregående skole. Det er viktig å skape helhet og sammenheng i elevens opplæringsløp, og 
at elevene sikres bedre læringsutbytte gjennom å sikre bedre tilpasset opplæring. En ønsker 
å sikre et godt tverrfaglig samarbeid der det er behov. På bakgrunn av dette er det viktig å 
kunne overføre informasjon som er til det beste for eleven i et nært samarbeid med 
foreldre/foresatte. 

Rutinene vil også bistå i å hjelpe elvene til å gjøre gjennomtenkte valg som er i samsvar med 
elevens egne ønsker og forutsetninger.  

Planen evalueres årlig i slutten av juni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rutiner ved forberedelse og overgang fra ungdomsskole til videregående 

skole ved ÅUS. 

 

Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig 
   

8. trinn   

Info på foreldremøte febr Rådgiver 

Juni (den dagen det er muntlig eksamen for 10. trinn): 
PRYO- dag (praktisk yrkesorientering), fortrinnsvis med 
foresatte. 

Juni Rådgiver/ 
kontaktlærer 

   

9. trinn   
Info på foreldremøte febr Rådgiver 

Faget Utdanningsvalg timeplanfestet 1 t/u. Egen regional 
plan og årsplan ÅUS 

1t/u  Lærer 
utdanningsvalg 

Besøk av repr. fra Åmot kommune som forteller om 
jobbmuligheter mot slutten av året 

April Rådgiver 

Evt. deltakelse på «Midt i matfatet» eller andre messer Sept - okt Rådgiver 

Utprøving/hospitering på videregående skole 1 dag på 
våren 

April -mai Rådgiver 

PRYO-uke (i mai når det er skriftlig eksamen på 10. trinn, 
ca. uke 21/22) med oppgaver underveis og presentasjon i 
etterkant 

Mai - juni Rådgiver/ 
Kontaktlærer 

   

10. trinn   
Info på foreldremøte Sept - okt Rådgiver 

1 dag med utprøving/hospitering på vgs på høsten. Okt - nov Rådgiver 

Tilbud om individuelle veiledningssamtaler hos rådgiver 
(elev og/eller foresatte) 

Sept - feb Rådgiver 

Eget møte for elever og foresatte om videregående skole. 
Ofte med repr. fra videregående skoler i området. 

November Rektor/ 
Rådgiver 

Sakkyndig råd for de som har IOP og/eller andre avvik fra 
ordinær opplæring.  Med elev, foresatte, PPT (evt. 
barnevern, BUP o.l.) og skolen for å forbereder 
videregående skole og søknader dit. Avgjøre sammen med 
PPT om det er ordinære søkere eller om de skal søke på 
individuelt grunnlag 

Nov - jan Spes.ped. 
koordinator 

Frist for individuelle søknader. Skolen bistår 1. feb Rådgiver 



Frist ordinære søkere. Legger til rette for at alle søker på 
skolen med veiledning, mulig å endre selv innen fristen 

1. mars Rådgiver 

Besøk av elev og mobbeombudet i videregående skole som 
forteller hvordan det er å være elev på vgs, ansvar, 
rettigheter og plikter 

Vårhalvåret Rektor/ 
Rådgiver 

Overgangsskjemaer fylles ut og sendes fylkeskommunen 
for de elevene som trenger ekstra 
oppfølging/tilrettelegging, men ikke er særskilte søkere 

April/mai Spes.ped. 
koordinator 

Overgangsmøte med Elverum videregående skole for 
aktuelle elever som har søkt dit 

Mai - juni Spes.ped. 
koordinator 

  

 

Rådgiver deltar på rådgivernettverk (informasjon, erfaringsutveksling, spørsmål/svar til 

hverandre og fylket) sammen med andre rådgivere i regionen + kontakt med ansatte i 

videregående opplæring på fylkesnivå. 

 

I tillegg får flere elever kunnskap og praktisk erfaring gjennom faget arbeidslivsfag (de som 

ikke har 2. fremmedspråk) og/eller gjennom egne avtaler om arbeidspraksis 0,5-2 dager i 

uka. I tillegg får vi til ekstra utprøvingsdager for elever med ønske om det utenom de 

ordinære utprøvingsdagene og/eller på skoler utenfor regionen. 

 

 

 


