
               

 

Mal for elevsamtalen (under revisjon) 
 
1. Innledning 

a) Hva er dine sterke og svake sider? 

b) Beskriv kort deg selv som person (interesser, vaner osv.) 

 

2. Trivsel og skole 

a) Hva slags kontakt har du med elever fra din tidligere skole? (Gjelder 1. klassinger) 

b) Hvordan trives du på skolen og i klassen? 

c) Beskriv læringsmiljøet i klassen du er elev i. 

d) Hvordan er trivselen nå i forhold til ved forrige samtale? 

 

3. Fag 

a) Hvilke fag synes du at du gjør det godt i? 

b) Hvilke fag ønsker du å gjøre det bedre i, og hva er spesielt vanskelig i dette eller disse fagene? 

c) Hva tror du at du selv kan gjøre for å oppnå et bedre resultat? 

d) Hva kan skolen og lærerne gjøre for at du skal lykkes? 

e) Tilbakemeldinger fra faglærerne. 

f) Har ting forandret seg på dette området siden forrige samtale? 

 

4. Mål 

a) Hvilke mål vil du dette deg for skolegangen (karakterer i de ulike fagene)? 

b) Hvordan har utvikling i fagene vært? 

c) Har du nådd målene du satte deg i høst? 
 

5. Læringsstrategier 

a) Hvor mye tid bruker du på skolearbeidet etter skoletid? 

b) På hvilke måter synes du at du lærer best? 

c) Synes du ting har endret seg siden forrige samtale? Eventuelt hvordan/hvorfor? 

 

6. Fravær, orden og atferd 

a) Hvordan er fraværet ditt i ulike fag? 

b) På hvilken måte holder du kontroll over ditt eget fravær? 

c) På hvilken måte informerer du lærerne dine når du vet at du blir borte fra skolen? 

d) Vurder din egen orden og atferd. 

e) Opplever du at situasjonen har endret seg siden forrige samtale? 

 

7.  Neste år 

a) Hva tenker du å gjøre neste skoleår? 

 

8. Eventuelt 

a) Er det noe vi bør vite som er av betydning for skolegangen din? 

b) Er det noe fra denne samtalen du mener jeg bør gå/ikke bør gå videre med? Eventuelt hva? 

 


