Helhed i overgange –
overlevering af børn på Amagerskolen
Amagerskolen vægter tryghed i overgangen for børn og forældre. Derfor ligger forældremøder
ift. kommende skoleår og skole-/hjemsamtaler ift. kommende 0. årgang i foråret.

Oktober
Kommende 7.årgang:
Alle forældre og elever indbydes til orienteringsmøde og rundvisning på Amagerskolen.
Afdelingslederen og skolens leder holder mødet.

Inden jul
Kommende 7.årgang:
I forlængelse af samarbejdet mellem Stauning Skole, Rk. Mølle Skolen og Amagerskolen
gennem 4. og 5. klasse mødes alle 6. klasser på Amagerskolen for at lære Amagerskolen at
kende. Klassens lærere inviteres med.

Januar/Februar
Kommende 0. årgang
Indskrivningsmøde for forældre og børn.

April:
Kommende 0. årgang:
Overlevering mellem børnehaverne og skolen på baggrund af overleveringsskema.

Maj:
Kommende 0. årgang:
Børnehaverne besøger Amagerskolen.
Skole–/hjemsamtaler for kommende 0.årgang
Alle årgange:
Invitationer ud vedr. forældremøder til kommende skoleår.

Juni:
Alle årgange:
Afvikling af forældremøderne.
Overleveringssamtaler fra afgivende lærere til kommende lærere på baggrund af
overleveringsskema. (I fald, at der skal overleveres til nyansatte lærere, sker det via
overleveringsskemaet i samarbejde med afdelingslederen i august måned.)

Kommende 0. årgang:
Afvikling af forældremøde med afdelingsleder og skolens leder, mens børnene mødes med
0.årgangslærerne.
Afvikling af et SFO-infomøde med besøg i SFOén med SFO-lederen.
Kommende 7. årgang:
Besøg af kommende 7. årgangselever fra Rækker Mølle Skole og Stauning Skole.
De nye elever i kommende 7. årgang samt deres nuværende lærere mødes med lærerteamet
på Amagerskolen.
Det kommende lærerteam inviterer kommende 7. årgangs forældre og repræsentanter fra
skolebestyrelsen til forældremøde på Amagerskolen. Her vælges forældrerådet, således at
sociale arrangementer for klassen kan foregå kort tid efter skoleårets begyndelse, så eleverne
(og forældrene) rystes sammen så hurtigt som muligt.

August:
Kommende 0. årgang:
Alle elever starter i en fælles årgang. Årgangen deles i forskellige hold på tværs af årgangen
gennem hele året. I slutningen af året deler teamets lærere årgangen i to homogene klasser.
Kommende 7. årgang:
Alle elever starter i en fælles 7. årgang.
Teamets lærere forestår klassedannelsen på givent tidspunkt.
Klassedannelsen og elevsammensætningen er alene Amagerskolens ansvar.
Senest til efterårsferien har lærerne fra afgivende og modtagende skole holdt
overleveringsmøde, hvor Amagerskolens team inviterer de tidligere klasselærere.

