8. klasse

Aktivitet/indhold

Ansvar

Hele året

UUO træffes løbende efter aftale.

UUO

Aug.-Sept.

Fælles forældremøde for forældre til elever i 7.-10 klassetrin, hvor UUO
orienterer om udskolingsforløb og mulighederne efter grundskolen. CSV
kommer og orienterer kort om skolen.

Pilehaveskole
n

Okt.

CSV afholder infomøde på CSV for alle interesserede
elever/forældre/personale fra Pilehaveskolen. Invitationen kan med
fordel uddeles på Pilehaveskolens forældremøde i aug./sep.

CSV

Okt.

CSV afholder markedsdag, hvor pilehaveskolen er inviteret. Eleverne har
muligheden for at se CSV.

CSV

April-Maj

Igangsættelse af uddannelsesplaner i Ungdomsklassen.
(UUO orienterer klassens personale om arbejdet med
uddannelsesplanen, hvorefter personalet arbejder med den som del af
undervisningen.)

UUO

9. klasse

Aktivitet/indhold

Ansvar

Hele året

UUO træffes løbende efter aftale.

UUO

Aug.-Sept.

Fælles forældremøde for forældre til elever i 7.-10 klassetrin, hvor UUO
orienterer om udskolingsforløb og mulighederne efter grundskolen. CSV
kommer og orienterer kort om skolen.

Pilehaveskole
n

Okt.

CSV afholder markedsdag, hvor pilehaveskolen er inviteret. Eleverne har
muligheden for at se CSV.
CSV afholder infomøde på CSV for alle interesserede
elever/forældre/personale fra Pilehaveskolen. Invitationen kan med
fordel uddeles på Pilehaveskolens forældremøde i aug./sep.

CSV

Senest uge
41

Aftalte om praktik på CSV for 9. klasser aftales mellem CSV og
Pilehaveskolen. Desuden er der en overlevering af info om eleven.
UUO informeres om datoer for praktik og udarbejder praktiksedler.

CSV

Oktober

Tilmelding ”oplevelsespraktik” på erhvervsskolerne i uge 50 for
relevante elever på 9. klassetrin.
Skolekonferencer: UUO deltager i skolekonferencerne på pilehaveskolen
for elever på 9. klassetrin - hvor aftaler for udskoling finder sted.

UUO

November December

Praktik gennemføres.
CSV udarbejder praktikevaluering der sendes til UUO og Pilehaveskolen.
Pilehaveskolen formidler videre til forældre.

CSV

Jan.
Februar
Marts

Arbejdet med uddannelsesplanerne og www.optagelse.dk afsluttes og
hjemsendes til underskrivning
Indberetning af karakterer/prøvefritagelse i forbindelse med
optagelse.dk (Skolens ansvar)
15. marts deadline for optagelse.dk for alle elever på 9. klassetrin!
Overleveringsmøder mellem CSV og Pilehaveskolen for elever der skal
starte STU efter sommerferie. UUO deltager efter behov.

UUO

Okt.

Nov.-Dec.

Maj/juni

CSV

Pilehaveskole
n

CSV

10. klasse

Aktivitet/indhold

Ansvar

Hele året
Aug.-Sept.

UUO træffes løbende efter aftale.
Fælles forældremøde for forældre til elever i 7.-10 klassetrin, hvor UUO
orienterer om udskolingsforløb og mulighederne efter grundskolen. CSV
kommer og orienterer kort om skolen.

UUO
Pilehaveskole
n

Okt.

CSV afholder infomøde på CSV for alle interesserede
elever/forældre/personale fra Pilehaveskolen. Invitationen kan med
fordel uddeles på Pilehaveskolens forældremøde i aug./sep.

CSV

Oktober

Tilmelding ”oplevelsespraktik” på erhvervsskolerne i uge 50 for
relevante elever på 10. klassetrin

UUO

Senest uge
41

Aftalte om praktik på CSV for 9. klasser aftales mellem CSV og
Pilehaveskolen. Desuden er der en overlevering af info om eleven.
UUO informeres om datoer for praktik og udarbejder praktiksedler.
Skolekonferencer: UUO deltager i skolekonferencerne på pilehaveskolen
for elever på 10. klassetrin - hvor aftaler for udskoling finder sted.
Praktik gennemføres.
CSV udarbejder praktikevaluering der sendes til UUO og Pilehaveskolen.
Pilehaveskolen formidler videre til forældre.

CSV

Arbejdet med uddannelsesplanerne og www.optagelse.dk afsluttes og
hjemsendes til underskrivning
Indberetning af karakterer/prøvefritagelse i forbindelse med
optagelse.dk (Skolens ansvar)
15. marts deadline for optagelse.dk for alle elever på 10. klassetrin!
Overleveringsmøder mellem CSV og Pilehaveskolen for elever der skal
starte STU efter sommerferie. UUO deltager efter behov.

UUO

Nov.-Dec.
Nov.- Dec.

Jan.- feb.Mar.

Maj/juni

Pilehaveskole
n
CSV

CSV

