
 

 
 

Samarbejdsaftale mellem Ravsted Børneunivers 

og Bylderup Skole 
 
Hensigten med samarbejdsaftalen er, at 

 Børnene fra Ravsted Børneunivers og Bylderup Skole får et positivt kendskab til 

hinanden 

 Overgangen bliver så problemfri som mulig 

 Det faglige samarbejde mellem de to skoler udvikles på både elev- og personaleplan.  

I 6. årgang samarbejdes der hvert år om et undervisningsforløb, hvor eleverne fra de to 

skoler blandes 

 

Aktiviteter i løbet af 6. og 7. klasse 

 

Juni 

 For de kommende 6. klasser udarbejdes der en overordnet fælles årsplan i dansk, heri 

indarbejdes 2-3 tema-/fagdage 

 

August/september 

 På forældremødet i 6. klasse ved Ravsted Børneunivers orienterer ledelsen fra Bylderup 

om skolen 

 På forældremødet i 6. klasse ved Bylderup Skole orienteres om samarbejdsaftalen med 

Ravsted Børneunivers 

 

November 

 Forældrerådene i 6. årgang kontakter hinanden med henblik på at lave arrangementer i 

løbet af foråret for børn og evt. forældre 

 

Januar 

 Evt. fællesmøde mellem de to skolers skolebestyrelser arrangeret af den inviterende skole 

(lige år Ravsted, ulige år Bylderup) for at evaluere og udvikle samarbejdet omkring 

overgangen 

 

Februar 

 Inden vinterferien informeres Bylderup Skole om, hvor mange elever fra Ravsted 

Børneunivers der begynder pr. 1/8 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Marts/April 

 Fælles tema-/fagdage 

 

 

Maj/Juni 

 Fællesmøde for de implicerede klasselærere på 6. årgang og kommende 7. årgang med 

henblik på ny klassedannelse 

 

Klassedannelse: 

 Lærerteamet inddeler klassen i 3 grupper efter fagligt standpunkt 

 Lærerteamet vurderer elevsammensætningen 

 Ledelsen ved Bylderup Skole orienterer skriftligt forældre og elever om klassedannelsen 

 

 Møde på Bylderup Skole for kommende 7. årgangs elever og deres forældre til en 

orientering om praktiske forhold, gensidige forventninger og præsentation af elevernes 

kommende lærere 

 

 Inden sommerferien orienteres elever og forældre om skema og lærerpåsætning af 

skoleledelsen ved Bylderup Skole 

 

 

7. klasse 

 

August/september 

 Skolen arrangerer en hyttetur for de nye 7. klasser med overnatning 

 Forældremøde 

 

Oktober 

 Inden udgangen af uge 45 afholder skolen et evalueringsmøde, hvor klasselærerne for 7. 

årgang orienterer om arbejdet i og med klasserne. 

Ved mødet deltager: 

Afgivende klasselærere 

Klasselærerne fra 7. årgang 

Skolelederne 

 

 

 


