Tidplan för övergång till Fagrabäckskolan årskurs 7, information till
elev och vårdnadshavare
December

Inbjudningskort om Öppet hus och föräldramöten skickas
hem till åk 6

12/1

Informationsmöte för föräldrar och elever i
Fagrabäckskolans musiksal
18.00 Lillestadskolan och Östregårdskolan
19.15 Högstorps skola, Åryd skola och Furuby skola

13/1

Informationsmöte för föräldrar och elever i
Fagrabäckskolans musiksal
18.00 Sandsbro skola, Centrumskolan och Islamiska skolan

19/1

Öppet hus på Fagrabäckskolan kl. 17.30 – 19.30

v. 3-7

Caroline Hedenbergh (rektor) och Anders Johannesson (bitr.
rektor) från Fagrabäckskolan besöker åk 6

v. 4-5

Informatörer från årskurs 8 på Fagrabäckskolan besöker
årskurs 6 under en lektion samt NoT-representanter
presenterar NoT. Eleverna i årskurs 6 har förberett frågor.

15/1-15/2

Ett informationsbrev om skolvalet kommer att skickas med
post till den adress där barnet är folkbokfört. Om
vårdnadshavarna bor på olika adresser så får endast den
vårdnadshavare där barnet är folkbokfört informationsbrevet.
Valet görs på Skolvalsportalen som är öppen från den 15
januari till den 15 februari.
Observera att val till Fagrabäckskolans NoT-inriktning också
görs via Skolvalsportalen.

v. 7

Efter skolvalet skickar klasslärarna hem en blankett där elev
tillsammans med vårdnadhavare skriver tre namn på
trygghetskompisar från den egna skolan som man skulle
vilja gå tillsammans med i sin nya klass. Med
trygghetskompisar menas de som eleven fungerar bra ihop
med på både raster och på lektioner. Alla elever är
garanterade att få med sig minst en av de angivna
trygghetskompisarna till sin klass i åk 7. Blanketten signeras
av vårdnadshavare och skickas till klassläraren som tittar på
valen och kontaktar vårdnadshavare om man känner att
något av valen av trygghetskompisar inte är lämpligt utifrån
hur de fungerar ihop i skolan.

Mars

Ett besked om vilken skola barnet är placerad på skickas ut
med brev i början av mars.

v. 14-21

På utvecklingssamtalet som genomförs under vårterminen
fylls ett överlämnandedokument i av lärare, elev och
vårdnadshavare tillsammans. Därefter skickas det till
Fagrabäckskolan

20/5

Klasslistor lämnas ut till åk 6

23/5

Elever i årskurs 6 besöker Fagrabäckskolan under
förmiddagen och får träffa sina nya klasskamrater och
mentorer.

Augusti

Höstterminen börjar 22/8
Dag 1-5 inskolning
Skogsdag (halvdag med mentorerna och id-lärarna)
Holmarna (heldag med mentorerna och fritidsledarna)

September

Föräldramöte

