
 

Informationsmateriale om overgangssamtaler på  
SSH og SSA   

Hvad er overgangssamtaler?  

Overgangssamtalerne er samtaler mellem elev, 
kontaktlærer og 
praktikvejleder/uddannelseskoordinator i 
overgange mellem skoleperioder og 
praktikperioder. Hver enkelt kommune og region 
planlægger i samarbejde med skolen, hvornår og 
hvordan samtalerne skal foregå. 

Formålet med overgangssamtalerne  

At styrke elevens kompetencer ved at skabe 
tydelige sammenhænge i elevens  forskellige 
læringsforløb med elevens uddannelsesbog som 
udgangspunkt.  
  
Overgangssamtalerne skal desuden:  

 Styrke elevens faglige, sociale og personlige 
kompetencer  

 Forhindre at vigtige informationer om 

elevens læringsbehov forsvinder i 

overgangene mellem uddannelsesdelene  

 Styrke samarbejdet mellem kontaktlærer og 
praktikvejleder omkring den enkelte elevs 
læringsbehov, herunder identifikation af 
læringsstyrker og læringsudfordringer  

Overgangssamtalerne skal også bidrage til alle 
elever bliver så dygtige som muligt og at færre 
elever frafalder uddannelsen. 



  

Hvordan gennemføres overgangssamtalerne?   
Materialet som skal anvendes til overgangssamtalerne findes  
på skolens hjemmeside. Klik på fanen uddannelser og  
herefter på relevant information om den valgte uddannelse.    
  
Overgangssamtalerne kan gennemføres via forskellige  
metoder; enten via Skype eller som et fysisk møde. Hvilken  
metode, der skal anvendes, er aftalt lokalt mellem  
ansættende myndighed og skolen.    
Hvis overgangssamtalen skal gennemføres via  Skype , er det  
en god ide at tjekke teknikken et par dage før selve  
samtalen, så der er mulighed for at løse eventuelle tekniske  
problemer.    

  



Teknik  

På skolens hjemmeside kan du finde flere informationer om, hvordan du bruger Skype som metode ved 
overgangssamtalerne, se www.sosufvh.dk/skype.  Eleven medbringer computer eller tablet, hvor Skype 
er installeret. Praktikken er ansvarlig for, at eleven kan komme på et netværk, enten fastnet eller trådløst.   
 
Oplever I tekniske problemer, kan I få support her:   
 
Bibliotekar Marianne Knudsen, mak@sosufvh.dk, 79211364  

Bibliotekar Peter Anker Kusk, pak@sosufvh.dk, 79211258  

IKT og læringsansvarlig Per Nordby Jensen, pnj@sosufvh.dk, 91543710  

  

  

Evaluering   
Skolen har udarbejdet en evalueringsplan med 
henblik på at følge gennemførelsen af samtalerne og 
udbyttet heraf. Som elev, kontaktlærer eller 
praktikvejleder vil du derfor modtage 
evalueringsskemaer, som skal besvares. 
 
Har du spørgsmål til overgangssamtaler, er du 
velkommen til at kontakte os på sos@sosufvh.dk 
eller telefon 79211200 
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