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Kommungemensam mall för lära känna samtal i 
årskurs 7 

Danderyds kommun använder en handlingsplan för övergångar mellan 

årskurs 6 och 7 i de kommunala skolorna där information överlämnas från 

avlämnande skola till mottagande skola. 

Elev och vårdnadshavare bjuds in till möte i början av höstterminen. Detta 

samtal sker mellan vårdnadshavare, elev och skola och ger ett 

kompletterande underlag till det som mottagits från avlämnande skola. 

Svaren på frågorna lämnas in på det sätt som skola och hem kommer 

överens om. 

Frågor inför lära känna samtal i årskurs 7 

För att vi i skolan ska kunna hjälpa och stödja dig på bästa sätt behöver vi 

bakgrundsinformation om dig. Här kommer ett antal frågor som vi önskar 

att du och dina vårdnadshavare funderar kring och svarar på som en grund 

för vårt samtal. 

Följande frågor tänkte vi ta upp. Läs igenom och besvara dem tillsammans 

hemma i förväg. Självklart svarar vi även på frågor som ni har under 

samtalet. 

Allmänt 

Hur trivs du i skolan?  

Klassen 

Är det någon i klassen som du känner sedan tidigare? 

Hur tycker du att klassen fungerar? 

Skolan 

Hur har du haft det i skolan under låg-  och mellanstadiet? 

Vilka förväntningar har du på dig själv och på skolan? 

Hur tycker du att det känns att börja i den här skolan? 



 

DANDERYDS KOMMUN 
  

 2 (2) 

Datum Diarienummer 

2020-07-29 Ärende/Diarienummer  

 

 

-        vad i skolan tycker du bäst om? 

-        är det något som du inte känner dig bekväm med? 

Har du fått bra kontakt med någon lärare eller annan personal på skolan? 

Vilken studieteknik har du? På vilket sätt lär du dig bäst? 

-        läsa texter/ lyssna på texter/ göra sammanfattningar? 

Hur brukar du uppleva att det går med läxorna? 

-        hjälps ni åt med skolarbetet hemma? 

Är det något särskilt du vill att jag förmedlar till någon lärare eller annan 

personal på skolan? 

Vad är du bra på i skolan, vad är svårt och vad vill du bli bättre på under 

terminen? 

Hur tycker du att du arbetar i skolan? 

Frågor om extra anpassningar, särskilt stöd och/ eller ledning och 

stimulans 

Har du tidigare haft extra anpassningar eller ett åtgärdsprogram? 

Tror du att du kommer att behöva extra hjälp med någonting i skolan eller 

mer utmaningar? 

Finns det någonting annat som vi mentorer eller skolan behöver känna till 

om dig? 

Fritiden 

Har du några fasta aktiviteter efter skoltid? I så fall vilka? 

Har du några andra stora intressen? 

Övrigt 

Är du allergisk eller överkänslig mot någonting? 

Finns det något annat som du eller dina vårdnadshavare vill ta upp på 

inskrivningssamtalet? 


