Välkommen till utvecklingssamtal på Lugnetgymnasiet
Du som elev ska förbereda dig inför samtalet utifrån bifogade punkter. Det är du som håller i
samtalet!
Syftet med utvecklingssamtalet är att såväl elev som vårdnadshavare ska ges möjlighet att diskutera studiesituationen; elevens
styrkor och utvecklingsområden samt mål. Observera att samtalet inte är ett betygssamtal, utan då får man vända sig till
respektive undervisande lärare.
Du får en tid med din mentor som du och dina föräldrar bokar in enligt instruktionerna på baksidan av denna inbjudan.
Under dagen finns rektor och all elevpersonal som studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska på plats om du har
någon fråga som du vill diskutera med dem.

Varmt välkomna önskar alla vi på Lugnetgymnasiet!

Utvecklingssamtal 1

Namn: ____________________________________________________

Klass: __________ Datum och tid: ___________________ Plats: _______________

1.

Beskriv hur du upplevt övergången från grundskola till gymnasieskola. Ange t ex vad som är nytt, vad som är likadant, vad som har
överraskat etc.

2.

Hur trivs du på skolan och med programmet? Vad påverkade ditt val?

3.

Vilka förväntningar har du på Lugnetgymnasiet/Teknikprogrammet?

4.

Vad vill du satsa på (mål) fram till nästa utvecklingssamtal?

5.

Känner du att det finns något som gör det svårt att hänga med? Är det något du skulle vilja ha hjälp med? Vad? Hur? Trolig orsak?

Läsförmåga Skrivförmåga Räkneförmåga Studieteknik

6.

Vad kan dina föräldrar, skolan, lärare och annan personal göra för att stötta dig när det gäller ovanstående?

7.

Hur ser din fritid ut? Hur mycket tid tar det per vecka? Arbetar du på fritiden? Har du tillräckligt med tid att ägna åt skolarbete hemma?

8.

Har du upplevt något negativt här på Lugnetgymnasiet/Teknikprogrammet ? Hur upplever du situationen i klassen? Finns det någon i
skolan eller i klassen som du tror känner sig utanför?

9.

Är det något annat du vill att jag som mentor/klassföreståndare ska veta?

Samtal har ägt rum, datum…………………..

………………………………...…………………………………………………….…………………….……...
Underskrift elev

Vårdnadshavare /förälder

Mentor

Utvecklingssamtal 2
Namn: _____________________________________________ Klass: _______

1.
2.

Beskriv hur du trivs i skolan och på Teknikprogrammet.

3.

Hur ser du på din roll i klassen?

4.

Din målsättning på kort och lång sikt med utbildningen?

5.

Vad kan du/skolan göra för att nå dina mål?

6.

Arbetsro: Hur fungerar det i klassrummet och utanför?

7.

Är det något övrigt du vill ta upp?

Ringa in en siffra!

Instämmer inte alls >> Instämmer helt

Min närvaro är god ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

Jag kan organisera mitt arbete ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

Jag hinner klart i tid ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

Min studieteknik är bra ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

Samtal har ägt rum, datum…………………..

………………………………...…………………………………………………….…………………….……...
Underskrift elev

Vårdnadshavare /förälder

Mentor

Utvecklingssamtal 3
Namn: _____________________________________________ Klass: _______

1.

Beskriv hur du trivs i skolan och på Teknikprogrammet.

3.

Hur ser du på din roll i klassen?

4.

Vad vill du bli bättre på under årskurs 3?

5.

Hur kan skolan på bästa sätt förbereda dig för livet efter gymnasiet?

6.

Uppföljning av den individuella studieplanen:



har du gjort förändringar vad gäller val och kurser?



kommer du att få ihop poäng eller saknas någon kurs?



har du fått/riskerar du att få F på någon kurs?

7. Är det något övrigt du vill ta upp?

Ringa in en siffra!

Instämmer inte alls >> Instämmer helt

Min närvaro är god ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

Jag kan organisera mitt arbete ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

Jag hinner klart i tid ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

Min studieteknik är bra ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

Samtal har ägt rum, datum…………………..

………………………………...…………………………………………………….…………………….……...
Underskrift elev

Vårdnadshavare /förälder

Mentor

