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Hensikt 

Nord-Odal kommune ønsker at alle elever skal være best mulig forberedt på overgangen fra 
barneskole til ungdomsskole. En arbeidsgruppe bestående av administrasjonen, lærere og 
miljøterapeuter har utarbeidet en plan for overgang mellom barneskole og ungdomsskole i 
Nord-Odal. 

 

Innhold 

Planen består av et årshjul som beskriver gjennomføringen av overgangen fra barneskole til 
ungdomsskole det siste året på barneskolen.  

Samarbeid om elever som har omfattende behov for særskilt tilrettelegging kan starte 2-3 år 
tidligere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen gjelder for elever som går på skolene i Nord-Odal. 

 
  



Årshjul 
 

Skolebesøk etter avtale gjennom hele året for enkeltelever. 

 

August 

Melding til rektor vedrørende barn 

med særskilte behov (støttetiltak og 

sakkyndig vurdering) 

Forberede skole på eventuelle behov og tilpasninger. 

Avklare ansvar for oppfølging av tiltak.  

 

Januar 
Møte mellom barne- og 

ungdomsskole vedrørende barn 

med enkeltvedtak og / eller barn 

med særskilte behov 

Utarbeide plan for overgangen for den enkelte elev som har 

særskilte behov. 

 

Mars 
Besøk på barneskolen Ungdomsskolen besøker barneskolen 

Foreldremøte. Informasjon om overgang til ungdomsskolen. 

 

April 
Utviklingssamtale Utfylling av overgangsskjema. 

Besøk på ungdomsskolen Elevene på barneskolen besøker ungdomsskolen. 

 

Mai 
Besøk på barneskolen Elevrådet på ungdomsskolen og ungdomsskolen besøker 

barneskolen 

 

Juni 
Overgangsmøte mellom barne- og 

ungdomsskole 

Tilrettelegging for en god overgang fra barneskole til 

ungdomsskole. 

Foreldremøte på ungdomsskolen Informasjon om skolestart, fag, vurdering, forventninger 

m.m. 

Overgangssamtale med foreldre Ungdomsskolen tilbyr overgangssamtale ved behov. 

 

August 
Skolestart Egen plan. 

Elevevaluering Evaluering av overgangen fra barneskole til ungdomsskole. 

 

September 

Foreldremøte Evaluering av overgangen fra barneskole til ungdomsskole. 



Kontaktinformasjon 
 

 

Garvik skole 

Storsjøvegen 2269 

Telefon: 62 97 83 50 

garvik.skole@nord-odal.kommune.no 

Rektor: Aasmund Aaseth 

aasmund.aaseth@edu.nord-odal.kommune.no 

 

 

Sand sentralskole 

Skolevegen 9 

Telefon: 62 97 84 00 

sentralskolen@nord-odal.kommune.no 

Rektor: Else Vik 

else.vik@edu.nord-odal.kommune.no 

 

 

Nord-Odal ungdomsskole 

Storsjøvegen 2271 

Telefon: 62 97 83 00 

ungdomsskolen@nord-odal.kommune.no 

Rektor: Eva Oppi Trøftbråten 

eva.oppi.troftbraten@edu.nord-odal.kommune.no 
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