
 

Inbjudan till välkomstsamtal den 20/9 

 
Det är dags för välkomstsamtal för våra elever i åk 1. Syftet med samtalet 

är att såväl elev som vårdnadshavare ska ges möjlighet att diskutera 

studiesituationen; elevens styrkor och utvecklingsområden samt mål. Allt 

för att vi ska kunna ge ert barn de bästa förutsättningarna för sina 3 år på 

gymnasiet. Observera att samtalet inte är ett betygssamtal, det kommer 

eleverna ha senare under terminen med respektive undervisande lärare.  

 

Om ni inte redan har bokat en tid så gör det med er mentor Carola eller 

Joel 

 

Hjärtligt välkommen! 

 

Att förberedelser inför samtalet 

Vårdnadshavare 

1. Fundera över vilka starka sidor du tycker att ditt barn har (till exempel 

ämnen, förmågor...) 

 

2. Fundera över vilka utvecklingsområden du tycker är viktiga för ditt 

barns prestationer i skolarbetet. På mötet kommer du, ditt barn och 

mentorn tillsammans diskutera hur vi alla kan arbeta för att ditt barn ska 

kunna nå dessa utvecklingsmål.  

 

3. Övriga frågor ni vill diskutera  

 

Elev 

1. Beskriv hur du upplevt övergången från grundskola till gymnasieskola. 

Ange t ex vad som är nytt, vad som är likadant, vad som har överraskat 

etc.  

 

2. Hur trivs du på skolan och med programmet? Vad påverkade ditt val?  

 

3. Vilka förväntningar har du på Helsingborgs sportgymnasium?  

 

4. Vad vill du satsa på (mål) denna termin?  



 

 

5. Vilka är dina starka sidor? 

 

6. Känner du att det finns något som gör det svårt att hänga med? Är det 

något du skulle vilja ha hjälp med?  

Vad? Hur? Trolig orsak? Läsförmåga, skrivförmåga, räkneförmåga, 

studieteknik  

 

7. Vad kan dina föräldrar, skolan, lärare och annan personal göra för att 

stötta dig när det gäller ovanstående?  

 

8. Hur ser din fritid ut? Hur mycket tid ägnar du dig åt olika 

fritidsaktiviteter per vecka? Arbetar du på fritiden? Har du tillräckligt med 

tid att ägna åt skolarbetet hemma?  

 

9. Har du upplevt något negativt här på skolan? Hur upplever du 

situationen i klassen? Finns det någon i skolan eller i klassen som du tror 

känner sig utanför?  

 

10. Är det något annat du vill att jag som mentor ska veta? 

 

 


