
Skema til elevbeskrivelse ved velkomst samt udslusning fra modtagelsesklasse.

          Personlige oplysninger       
Udfyldt af

Skole hvor eleven skal gå i 
modtagelsesklasse
Elevens fornavn

Elevens efternavn

Elevens CPR

Forældrenes navne Far: Mor: 

Forældrenes CPR Far: Mor:

Nationalitet

Adresse

Tlf. og mailadr.

Deltagere i samtalen

Sagsbehandler/tlf.

Ankomst til Danmark

Ankomst til Favrskov

Søskende

Tolk 

Skal der bruges tolk til 
forældresamtaler
Hvor er eleven født?

Hvor er eleven opvokset?
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Hvor har eleven boet 
umiddelbart før ankomst til 
Danmark?
Har eleven boet andre steder i 
Danmark før ankomsten til 
Favrskov?
Status 

Forældrenes 
uddannelsesbaggrund og
arbejdsbeskæftigelse
Familieforhold i øvrigt

Hjemmets daglige sprog 

Elevens modersmål

Har eleven andre brugssprog? 

Særlige forhold omkring 
eleven
-adskillelse fra forældre
-tab af familie
-andet
Øvrige bemærkninger

Helbredsmæssige forhold
Hjemmets læge

Særlige hensyn til kost

Forhold vedr. syn, hørelse, og 
fysisk tilstand, der kræver 
særlig hensyntagen
Er der formodning om forkert 
aldersregistrering – passer 
CPR ifølge forældrene med 
barnets alder?
Er der foretaget sundhedstjek

Skal sundhedsplejen 
inddrages?
Har forældrene givet accept?
Har forældrene givet accept 

Informeret om sundhedspleje og skoletandlægeordning
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til, at der må deles oplysninger 
om barnets helbredstilstand og 
generelle trivsel og sundhed 
med barnets klasselærer?
Skal skolepsykolog inddrages?
Har forældrene givet accept.
Andre væsentlige oplysninger, 
der kan have betydning for 
elevens skolegang

Oplysninger om interesser og tidligere skolegang 
Skolebaggrund før ankomst til 
Danmark
Hvornår er eleven sidst blevet 
undervist sammenhængende
Hvilke fag Undervisningssprog _x_ mat_x_ hist__ geo__ eng__ andre sprog__ 

Fysik/kemi_x_ idræt__formn__ hånd__ sløjd__ samfundsfag_x_ 
religion__ musik__ biologi__ andet __litteratur

Hvilke fag er elevens 
favoritfag.
Kan eleven læse og skrive på 
modersmålet
Kender eleven det latinske 
alfabet
Særlige interesser/færdigheder

Kan eleven noget dansk
- Hvor har eleven lært 

det?

Skolegang i Danmark
Aftale om forventet skolestart Skolen kontakter familien

Aftale om start i SFO

Starttidspunkt i 
modtagelsesklasse
Klasse

Klasselærer

Udsluset i enkelte fag:
Hvis ja, angiv fag, klassetrin 
og udslusningstidspunkt:
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Udsluses til 
- Skolens navn og dato 

Fagligt niveau
Dansk som andetsprog Basisundervisning

Tale: Mundtlig fremstilling
         Kommunikation
         Artikulation
         Strategier
Læsning: Afkodning
                 Sprogforståelse
                 Tekstforståelse
                 Strategier

Skrivning: Stavning
                   Tekstproduktion
                   Kommunikation
                   Strategier
Lytning:   Lytning
                  Kommunikation
                  Samtale
                  Strategier

Hvilke emner er behandlet i 
undervisningen?

Hvilke materialer er anvendt?
Matematik:

Hvilke emner er gennemgået?

Hvilke materialer er anvendt?

Hvordan har elevens udbytte 
af undervisningen været?

Hvordan er elevens standpunkt 
i forhold til Forenklede Fælles 
Mål på det klassetrin, eleven 
udsluses til?
Andre fag:

Engelsk

Naturfag
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Idræt.

Hvilke emner er gennemgået?

Hvilke materialer er anvendt?

Hvordan er elevens standpunkt 
i forhold til Forenklede Fælles 
Mål på det klassetrin eleven 
udsluses til?

Hvordan har elevens udbytte 
af undervisningen været?

Sociale kompetencer
Hvordan fungerer eleven 
socialt?

Hvordan er elevens kontakt til 
andre børn? Voksne?

Hvordan er elevens indstilling 
til skolegangen?

Hvordan vil du beskrive 
elevens personlighed (humør, 
initiativ, selvtillid osv.)?

Hvordan vil du beskrive 
elevens læringsstil (fortrukne 
arbejdsformer og 
arbejdsvaner)?
Er eleven henvist til PPR
Hvornår og med hvilken 
begrundelse:
Går eleven i SFO eller klub

Har eleven særlige 
fritidsinteresser eller ønsker 
om fritidstilbud

Oplysning om skole/hjem samarbejde
Hvordan fungerer skole-hjem 
samarbejdet?
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Hvordan er familiens 
opbakning og engagement?
Har familien brug for 
tolkebistand?
Sprog
Andre relevante oplysninger

Anbefalinger til den modtagende lærer
Opsummering; herunder 
eventuelle anbefalinger og 
forslag til fokusområder i det 
fremtidige arbejde.
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