Uddannelse og Arbejdsmarked
Hovedgård Skole

Retningslinje samarbejdet mellem Søvind- og Hovedgård Skole
Hovedgård Skole er overbygningsskole for Søvind Skole. Retningslinjen er udarbejdet
for at eleverne fra de 2 skoler får et kendskab til hinanden og for at eleverne fra Søvind
Skole får et kendskab til skolen og skolens personale forud for opstart i 7. klasse.
4. årgang fra Søvind kommer på besøg på Hovedgård Skole 1 dag inden jul og 1 dag i
foråret. Dagene ligger fast: 2. fredag i december og 1. fredag i maj. Eleverne fra Søvind
Skole skal fordeles i de 3 klasser. Målet med besøget er at eleverne lærer skolen og
dagligdagen at kende - fokus på at skabe relationer på tværs af de to skoler. Søvind
deltager med en lærer pr. klasse, der deltager. Lærerne fra Hovedgård skole
planlægger dagen.
5. årgang: Skolelederen Hovedgård Skole deltager årets første forældremøde, mødet
placeres på 2. mandag i september. Målet med deltagelse er at fortælle forældrene om
Hovedgård skole, herunder indsatsområder og skoledagens organisering.
5. årgang fra Hovedgård besøger Søvind Skole og ser deres teaterstykke. Dagen ligger
fast: torsdag i uge 46
5. årgang fra Søvind kommer til Hovedgård og deltager i skolens årlige motionsdag.
Dagen planlægges af Hovedgård og tidspunktet ligger fast: 3. skolefredag i maj.
Holdene skal sammensættes således at eleverne på Hovedgård og Søvindskole er
blandede, men der er også deltagere fra andre klasser. Søvind kontakter Hovedgård
Skole senest 1. maj i forhold til antal deltagere.
6. årgang: Søvind arrangerer en dag på Brigsted. Alle elever cykler til Brigsted og
dagen er fastlagt til 3. fredag i september,
Marts måned: Søvind undersøger blandt forældrene, hvorvidt deres barn fortsætter på
Hovedgård eller om de påtænker andet skoletilbud. Søvind videregiver resultatet til
Hovedgård.
Eleverne fra Søvind deltager i en aktivitetsdag på Hovedgård Skole i foråret - sidste uge
i april. Der er fælles intro ved skoleleder/afdelingsleder, hvor der fortælles kort om at
være elever i udskolingen på Hovedgård Skole.
Forældrene til eleverne på 6. årgang inviteres til et informationsmøde på Hovedgård
Skole. Her deltager afdelingsleder og 1-2 lærere fra Hovedgård Skole. Dagen ligger
fast: 1. tirsdag i maj.
7. årgang: Ledelserne på de to skoler mødes medio september omkring
evaluering/feedback både fagligt og socialt på overgangen mellem Søvind –
Hovedgård.
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