Elevsamtale – skjema
Rutinebeskrivelse finner du i Kvalitetsdokument 4: Tett på!
Elev
Evt. forelre

Klasse
Dato

Forhold som bør noteres før samtalen med eleven gjennomføres: Elevens sterke sider, tiltak
som er satt i verk, fare for IV/1 i fag (varsel?), fare for nedsatt orden/oppførsel (varsel?), annet

Utvikling i forhold til kompetansemål i fag – innspill fra faglærere (for mer inngående
tilbakemelding, henvises til fagsamtaler med de faglærerne det gjelder)

Tema: Mål med utdanningen


Synes du at du har kommet inn
på rett utdanningsprogram/
programområde?
Har du noen mål for dette
skoleåret?
Hvilke planer har du for neste
år?
Fagvalg videre?





Tema: Fravær, orden og oppførsel




Hvordan har fraværet ditt vært
til nå?
Hvordan vurderer du din orden
og oppførsel til nå? Begrunn.

Tema: Trivsel












Hvordan trives du?
Har du fått deg venner her?
Er skolen og klassen slik du
forestilte deg det?
Føler du at du blir sett og hørt i
klassen?
Hvordan tror du at du påvirker
miljøet i klassen?
Er det noe du syns er spesielt
bra/dårlig på skolen?
Har du opplevd, eller vet du
om andre som har opplevd å
bli mobbet på skolen?
Vet du hvem som er rådgiveren
din, og hva han/hun kan hjelpe
deg med? Helsesøster?
Hva gjør du i fritiden?
Til borteboere: Boforholdene?

Tema: Faglig utvikling












Hvordan går det i fagene?
Hvilke(t) fag liker du best?
Er det fag du syns er
vanskelige?
Hvilke faglige mål har du?
Hva slags
undervisningsmetoder liker
du best?
Hvordan vil du arbeide for
å holde på karakterene
eller gjøre det bedre?
Studieteknikk,
arbeidsvaner, lekser?
Er det noen fag du trenger
hjelp til? Ønsker du
veiledning/støtte/
tilrettelegging?
Hva er ditt bidrag til et godt
arbeidsmiljø i klassen?

Tema: Behov for tilrettelegging






Har du utfordringer i forhold til
helse eller annet som skolen
bør vite om?
Trenger du noe tilrettelegging?
Fungerer den tilretteleggingen
du har fått?
Er det noe du synes er
spesielt vanskelig i:
Norsk
Engelsk
Matematikk
PC-bruk
Kroppsøving
Annet

Behov for tiltak

Ja

Nei

Tiltak satt i verk og vurdering av dem

Beskrivelse av områder der nye tiltak er
nødvendig

Hvem?
Andre som må kontaktes for videre
oppfølging

Hva følges opp?
Tidsfrist:

Eventuelle spørsmål eller meldinger til
ledelsen

Ved behov for kontakt med foreldre også etter at eleven har fylt 18 år, må eleven gi skriftlig
samtykke.

