
Systematik i 
overlevering af elever

SLF på Skåde skole



Baggrund

Alle skoler og 
daginstitutioner i Aarhus 
kommune har siden 2019 
deltaget i “Stærkere 
Læringsfælleskaber”. 

SLF er ikke et projekt, 
men en tilgang til vores 
samarbejde og praksis 



SLF hviler på fem søjler
Med afsæt i ‘de fem 
søjler’ gør et stærkt 
læringsmiljø…



SLF på Skåde skole

Hver skole har udvalgt nogle øvebaner, hvor 
de har arbejdet med at styrke 
læringsfællesskaberne. På Skåde skole havde 
vi fra start et stort fokus på, at SLF skulle give 
mening for den enkelte medarbejder og være 
direkte brugbart ind i vores dagligdag.

Vi valgte derfor følgende områder: 



SLF på Skåde skole

Fokus på børn og unges læring og 
udvikling - fokus på overgange

○ børnehave - 0. klasse 
○ 0.-1. klasse
○ 3.-4. klasse
○ 6.-7. klasse
○ 9. klasse - ungdomsuddannelse. 
○ senere tilføjet: Ved barselsvikariater, opsigelser og 

deraf følgende lærerskifte etc. 

Fælles værdier og vision - fokus på 
fællesskaber og trivsel i klassen. 

Samarbejde - fokus på mødestruktur.



Overgange

Målet med at arbejde med overgange var at kvalificere og systematisere arbejdet 
med de overgange, eleverne på Skåde skole oplever i løbet af deres skolegang til 
gavn for deres trivsel og læring. 

Vi startede med at indsamle data for at afdække status og komme med input til 
mulige løsninger. Det skete gennem: 

● Individuelle svar i et spørgeskema
● Svar fra gruppearbejde (ud fra samtaleguide)
● Fokusgruppeinterviews

”Hvilken viden giver du om eleverne, når du laver en overlevering?” 
“Hvilken viden savner du at få, når du modtager nye elever?”



Pointer:

● Der blev ytret ønske om systematik og skriftlighed 
● Der blev ytret ønske om, at der sker et skriftligt arbejde forud for et 

overleveringsmøde
● Der blev ytret ønske om, at der overleveres på både faglige såvel som 

trivselsmæssige aspekter - både for den enkelte elev såvel som for klassen som 
helhed

● Der blev ytret ønske om, at pædagogerne er med til overleveringen (især nyt ift. 
3.-4. årgang)

● Der blev ytret ønske om, at der også finder overlevering sted, efter at man har 
mødt nye elever



Overleveringsarket

Vi gik derfor i gang med at udarbejde en skabelon til et overleveringsark, som 
skal bruges ved de kendte (og ukendte) overgange i elevens liv.  

Arket er skabt på baggrund af den bedste praksis, som allerede foregik på 
skolen. 

Arket har skabt en systematik, så den viden og erfaring, som vi har om en elev 
eller en klasse i organisationen, ikke overleveres ved en tilfældighed.  







Eksempel



Citater… 

“Jeg har brugt overleveringsarket særligt i 
forbindelse med barsel og overtagelse af 
nye klasser. Det er så nemt at danne sig 
et hurtigt overblik, og det giver en god 
støtte særligt i de klasser, hvor jeg ikke er 
så meget.”

“Da jeg kom tilbage efter barsel, så brugte 
jeg især dokumentet til den første 
skole-hjem-samtale, hvor jeg kunne støtte 
mig op ad det, de tidligere lærere havde 
gjort sig af observationer.”

“I forbindelse med klassernes læsekonferencer er det 
godt, at have overleveringsdokumentet, når vi har brug 
for anden viden omkring eleven, fx hvordan elevens 
faglige tilgange er i matematik, er der viden at hente 
omkring elevens ordforråd og andet. Det er særligt 
brugbart ved læsekonferencer, hvor der har været et 
lærerskifte. 

På sigt vil jeg bruge overleveringsarket til at samle, 
hvilke holdforløb eller andre skriftssprogsrelaterede 
tiltag eleven har deltaget i.

Overleveringsarket og status- og handleplan fra 
læsekonferencer kan tænkes mere sammen, end vi gør 
i dag.” (læsevejleder)     



Set med “læsevejlederøjne”

Det sikres, at oplysninger om LST-elever bliver delt 

Det fordeler ansvaret til flere personer end læsevejlederen

Det gør det nemt og overskueligt at finde oplysninger om en elev 



Spørgsmål?


