
 

Garantiskolens aftale om samarbejde  
ved overgangen fra grundskolen (og 10. klasse) til 10. klasse, 
ungdomsuddannelse, FGU eller anden uddannelsesforberedende aktivitet for 
elever med særlige behov  
 
Ledelserne på institutionerne i garantiskolesamarbejdet forpligter sig til at sikre mulighed for, 
at indsatsen kan finde sted.  
 

Målgruppe 
Elever med særlige behov/udfordringer i forbindelse med overgang til 10. klasse, 
ungdomsuddannelse, FGU:  

• Elever, der deltager i aktivitet i inklusionsarbejdet i grundskolen.  
• Elever med komplekse vanskeligheder, som har betydning i forhold til overgangen 

(kandidater til SPS).  
 
Indsatsen: overleveringsmøde om og med den enkelte elev og elevens 
netværk 
Deltagere i overleveringsmødet. Som udgangspunkt deltager: 

• Den unge og forældre/værge 
• Ungeguiden 
• Relevant repræsentant fra afgivende skole 
• Vejleder fra modtagende skole 
• Andre relevante fagpersoner 

 
Rollefordeling 

• Det er den afgivende skole, som har ansvaret for at tage initiativ til overleveringsmøde 
og afgøre, hvem det er relevant at indkalde. 

• Uddannelsesvejleder fra Ungeguiden inddrages i forbindelse med overlevering. 
 
Før overleveringsmødet 

• Den afgivende skole har ansvaret for udfyldelse af ”Samtykkeerklæring” samt skemaet 
”Støtte- og vejledningsbehov” med elevens støtte- og vejlednings-behov med 
udgangspunkt i elevens egne tilkendegivelser.  

• Den afgivende skole kontakter ny skole/uddannelsesinstitution for at aftale et 
overleveringsmøde. (Skolens uddannelsesvejleder kan være behjælpelig med 
kontaktoplysninger på studievejledningen på ny skole/uddannelsesinstitution.)  

 
Indhold i overleveringsmødet 

• Der udveksles kontaktoplysninger i netværket og fremtidig kontakt mellem den 
afgivende skole, forældre, Ungeguiden og den modtagende skole aftales.  

• Mødet afholdes som udgangspunkt efter 1. juni og indtil uddannelsesstart.  
• Den modtagende skoles/institutions repræsentant på overleveringsmødet har ansvar 

for, at oplysningerne fra overleveringsmødet bliver formidlet til alle de centrale 
personer, som er i forbindelse med eleven.  

• Skemaet godkendes og underskrives af elev og forældre/værge.  
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https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Skolehaandbog/Paedagogik_og_drift/Samtykkeerklaering_garantiskole.docx
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Skolehaandbog/Paedagogik_og_drift/Stoetteskema_elev_2023.docx
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