Sør Trøndelag fylkeskommune
Tiller videregående skole
www.tiller.vgs.no

FORTROLIG

Elevsamtale ved oppstart på Tiller videregående skole
Dato:

Elevens navn:
Utdanningsprogram:
Avgiverskole:
Morsmål:
Eventuelt ankomstår til Norge:

Hvorfor søkte du dette utdanningsprogrammet?

Hvilke forventninger/tanker/mål har du til dette skoleåret?

Tenk deg 10 år frem i tid, hva arbeider du med da?

Hva har du gjort for at du skal kunne arbeide med akkurat dette om 10 år?
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Hvilken karakter har du fra ungdomsskolen/avgiverskolen i fagene
engelsk
matematikk
naturfag
norsk
For deg som ikke hadde karakter i norsk, men fulgte læreplanen i grunnleggende norsk:
Hvilket nivå: 1 2 3 vet ikke
Sett kryss over aktuelt nivå

Hvilke(t) skolefag liker du best?

Kan du si noe om hvorfor du liker dette/disse fagene?

Er det noen skolefag du ikke liker?

Kan du si noe om hva det er som gjør at du ikke liker disse fagene?

Kan du si noe om hva som skal til for at du vil like disse fagene?

Hvor mye arbeidet du sist skoleår med leksene hjemme? Antall timer pr dag:
Synes du det er lite eller mye?
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Er det noen som hjelper deg hjemme med skolearbeidet?

Hvor mye har du tenkt å arbeide med skolearbeid dette skoleåret?

Med den arbeidsinnsatsen som du planlegger dette skoleåret, tror du at det er nok til at du vil
oppnå de målene du har satt deg?

Hva skal til for at du lærer best? Beskriv en undervisningstime hvor du føler at du lærer best
mulig.

Beskriv en god lærer. Hva gjør denne læreren som gjør han/henne til en god lærer?
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Hva synes du lærerne skal gjøre om de opplever at du ikke arbeider nok, ut fra det du kan?

Tror du at du trenger ekstra hjelp i noen fag når du kommer til Tiller videregående skole?

Hvis ja, i hvilke fag, og hva slags hjelp ser du for deg?

Er det noe du synes skolen skal vite om deg, som du ikke har fått fortalt?

Oppgi epostadressen til en av dine foresatte, slik at vi kan komme i kontakt med dem ved
behov:

_____________________
sign elev

Ta med skjemaet i utfylt stand første skoledag.
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