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Att börja i sexan, sjuan, åttan eller nian
på Svalövs Montessori

En del saker är helt nya när du börjar sexan och en del saker kanske vi gör lite annorlunda
mot vad du är van vid. Du kommer att möta nya rutiner, miljö, skolbyggnad, nya lärare och
du behöver ta större ansvar. För första gången kommer du att få betyg. Vi vill att övergången
från årskurs fem till sex ska bli så bra som möjligt därför är följande värt att veta.

Elevskåp
När du börjar årskurs sex får du låna ett skåp. Här förvarar du pennor, böcker och andra läromedel. I skåpet
kan du också förvara din jacka och värdesaker du har med dig. Skåpet låses med ett kodlås.

Klassrum & schema
Du kommer att ha ämnesundervisning i olika klassrum. På ditt schema, som du har på din platta och som
finns uppsatt i korridoren kan du se var du ska vara, och när lektionerna börjar.

Ämneslärare & mentor
I undervisningen kommer du att möta flera olika ämneslärare. Från och med årskurs sex får du ett ökat eget
ansvar för dina studier. Du kommer att ha en mentor som har ett extra ansvar för att stötta dig både socialt
och kunskapsmässigt. Din mentor undervisar dig bara i några ämnen. Det betyder att du själv måste hålla
reda på ditt skolarbete, att lämna in uppgifter i tid och hålla reda på när du har prov. Det är din mentor som
kommer att hålla i dina utvecklingssamtal och tillsammans med dig ha regelbundna samtal om hur det går för
dig i skolans ämnen. Du kan alltid vända dig till din mentor om du behöver hjälp med något. Mentorn är
också den som dina vårdnadshavare ska vända sig till i första hand.

Rastaktiviteter
På skolan finns flera uppehållsrum, ”chillrum”, där du och dina kamrater får vara på rasterna. Du får lämna
skolans område på rasterna och gå utan vuxen till och från undervisning i andra lokaler. På skolans område
får du inte äta godis, dricka läsk eller energidryck. Våra trivselregler gäller i och på väg till och från skolan
och på raster och innebär i korthet att du ska uppföra dig som en god representant för skolan, överallt. Med
den ökade friheten följer också ett eget ansvar, t.ex. att komma till lektioner i tid. Kommer du sent till
lektioner kommer det skrivas in i betyget.
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