
4.0 Utkast til rutiner ved overgangen fra ungdomskole til videregående skole  
Skolene i Ringerike kommune har rutiner som gjelder informasjon om, og overgang til videregående skole.   
• ”Veiledende plan for en helhetlig utdannings- og yrkesrådgiving for 8.-13- årstrinn” beskriver arbeidet med å forberede elevene på overgangen. 

• Det er innarbeidede rutiner for elever med spesielt tilrettelagt opplæring etter § 5-1. 

 
Målet med disse tiltakene er å bidra til 
• økt gjennomføring i videregående skole 

• at ingen ungdommer blir borte i overgang mellom grunnskole og videregående 

• at videregående skole tidlig får informasjon til å følge opp elever i som kan være i risikosonen for ikke å gjennomføre. 

 

I overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole legges det ikke opp til faglige samarbeidsmøter mellom tjenestestedene. Overføring 
av nødvendig informasjon om elever som søker særskilt blir ivaretatt av eksisterende rutiner. I tillegg plikter ungdomsskolen å gi videregående 
skole relevant informasjon til beste for eleven. Dette gjelder:  
 

 
• Elever som ungdomsskolen mener det er viktig at videregående får informasjon om. Hvem dette gjelder, er en avveining som 

ungdomsskolen tar. (Det kan for eksempel dreie seg om elever med emosjonelle vansker, spiseforstyrrelser osv) 
 
Eleven skal samtykke til at personlig informasjon gis. Dersom eleven ikke samtykker til tross for skolens oppfordring, fyller rådgiver ut skjemaet 
og skriver at eleven er forespurt, men ikke samtykker til å gi informasjon videre  
 
I løpet av august/september overføres informasjon om enkeltelever fra ungdomsskole til videregående skole på en av følgende måter: 
 

1. Kopi av overføringsskjema leveres fra rådgiver på ungdomstrinnet til rådgiver på den videregående skolen eleven har kommet inn på.  
2. Kopi av overføringsskjema sendes per post fra ungdomsskolen til rådgiver på den videregående skolen eleven har kommet inn på. 

 
Ytterligere informasjon finner en også på www.vigo.no og www.vilbli.no 
 
 
 
 
 



Årshjul 
 

Aktivitet Ansvarlig Vedlegg/Kommentar 

Juli/august Beskjed om opptak til videregående skole Inntakskontoret 
fylkeskommunen 

 

August Første skoledag – videregående skole 
• Sjekke om vårens avgangselever fra grunnskolen har tatt i mot begynt 

i videregående skole 
• Kontakte elever i risikosonen som ikke har tatt i mot plass / evt. ikke 

søkt plass i videregående skole og melde fra til oppfølgingstjenesten 
(OT). 

Rektor  på 
videregående 
skole 
Rektor på 
ungdomsskolen 
 

 

August/ 
september 

Informasjonsmøte på skolen for foreldre/foresatte på VG1.  
Tema: Informasjon om skoleåret, planer og lærerpresentasjon. 

Rektor på 
videregående 
skole 

 

Levere/sende kopi av overføringsskjemaer til videregående skoler.  Rektor på 
ungdomsskolen 

 

Samarbeidsmøte mellom rådgivere på ungdomstrinn og videregående skole 
(overføringsskjema).  
Tema: Overføring av nødvendig informasjon om enkeltelever 

• Gjennomgang av risikoelever fra forrige skoleår 

Rektor på 
videregående 
skole 

 

Informasjon om skolens Ny Giv plan til elever og foreldre Rektor  på 
ungdomsskolen 

September; 
innen høstferien 

Kartlegging av elevmassen på 10. trinn og finne fram til nye potensielle Ny 
Giv elever 

Rektor på 
ungdomsskolen 

September/ 
oktober 

Foreldremøte på ungdomsskolen for 10. trinns foreldre/foresatte  
Tema: Informasjon om kommunens overgangsrutiner og søkeprosess til 
videregående.  
 

• Vurdere identifisere elever på 10. trinn som er i risikosonen for ikke å 
begynne / gjennomføre videregående skole 

Rektor på 
ungdomsskolen 

 



Oktober Innhente samtykkeerklæring fra elever i risikosonen 
 

Rektor på 
ungdomsskolen 

 

Samarbeidsavtale; elev, foresatte, skole NY GIV  
 

Rektor på 
ungdomsskolen 

Fra september 
til 1. mars 

Veiledning til elever på 10.trinn 
Tema: Informasjon om videregående opplæring.  

Rektor på 
ungdomsskolen 

 

November Informere om risikoelever på det ordinære overgangsmøtet mellom 
grunnskole og videregående skole; PPT og PPOT 

Rektor på 
ungdomsskolen 

 

 
Vinteren før 
overgangen  
(Januar/februar ) 

 
Møte mellom rektor og kontaktlærere på 10. trinn  
Tema: Informasjon om overgangsrutiner (overføringsskjema med mer) 
 

• Vurdere / identifisere elever på 10. trinn som er i risikosonen for ikke 
å begynne / gjennomføre videregående skole 

 
Rektor på 
ungdomsskolen 

 

Innen 1. februar 
(særskilte) 
 
 
 
 

Søknad med sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten for grunnskole, sendes 
Inntakskontoret 

Rektor på 
ungdomsskolen 

 

Innen 1. mars Kartlegge elever 
Mål: Definere elevgruppen det skal fylles ut overføringsskjema på. 
Informere om risikoelevene i fagteam 
 

Rektor på 
ungdomsskolen  

 

Kartlegge elever 
Mål: Definere elevgruppen det skal fylles ut overføringsskjema på. 

• Informere om risikoelevene i fagteam 
 
 
Eleven søker selv videregående opplæring med prioritering av tre 
utdanningsprogram og evt tilleggsopplysninger. Søknaden sendes elektronisk 
til Inntakskontoret. www.vigo.no 



April Rådgiver på ungdomstrinnet oversender en liste over elever som ikke har 
søkt videregående opplæring på de fylkeskommunale skolene til 
oppfølgingstjenesten (OT) i Ringerike 
Mål: Forhindre drop–out fra videregående 

Rektor på 
ungdomsskolen  

 

Innen 1. juni Siste utviklingssamtale (avslutningssamtale) med elev og eventuelt 
foreldre/foresatte. 
Tema: Evaluere ungdomsskolen, forberede videregående skole og 
eventuelt fylle ut overføringsskjema. 

Rektor på 
ungdomsskolen 

 

Innen 1. juni 
(utvalgte elever) 

Sende informasjonsskriv med overføringsskjema til elever det bør overføres 
informasjon om. 
Fylle ut overføringsskjema sammen med eleven (dette gjøres på 
avslutningssamtalen) 

Rektor på 
ungdomsskolen 

 

Juni; innen 
skoleårets slutt Planlegging av Ny Giv tilbudet kommende skoleår 

 

Rektor på 
ungdomsskolen  

 

Fastsetting av kommende skoleårs opplegg for forseringselever Kommunalsjef 
grunnskolene / 
rektor aktuelle 
videregående 
skoler 


