Innherred samkommune
Barn og familie
PPT

TILPASSET OPPLÆRING-SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN
VEILEDENDE SAMARBEIDSPLAN, GJELDENDE FOR SKOLEÅRET 2006-07
NR

1

2

HVA SKJER
Oversikt og planlegging
på systemnivå
Skolens/bhgens egen strategi for TPO.
Hvilke utfordringer vil skolen møte på
området TPO neste skoleår?
Gjennomgang av rammefaktorer (se
vedlegg)
Avtaler på individnivå
Møte med den enkelte elev/foresatt. Det
tas utgangspunkt i gjeldende IOP og siste
halvårsevaluering.
A:

3

ANSVARLIG

MOTTAKER

MERKNAD/FRIST

SKOLE/BARNEHAGE
PPT og teamledere deltar
(skolen avgjør dette)

JANUAR/FEBRUAR

SKOLE/BARNEHAGE
PPT kan delta ved behov.

JANUAR/FEBRUAR

Er det aktuelt med
spesialundervisning?

Skolen vurderer om det
finnes godt nok grunnlag
til å fatte vedtak.
Det skal legges stor vekt på
foresattes og elevens
oppfatning.

Hvis nei på A: Skolen jobber videre med å tilpasse opplæringen på best mulig måte, evt i
samarbeid med PPT.
Hvis ja på A : Er det aktuelt med (ny )sakkyndig vurdering ?(*en sakkyndig vurdering kan gjelde
for flere år) Hvis det er aktuelt med sakkyndig vurdering, sender skolen/bhg
melding om behov for dette til PPT.

innen 25. FEBRUAR
Meldingen skal være
signert av foresatte, evt.
eleven selv.
Skisse til ny IOP sendes
med.
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NR

HVA SKJER

4

Sakkyndige vurderinger sendes ut.
6 dagers frist for uttalelse.(jf §5-4)

5

Det fattes vedtak etter opplæringslovens
§ 5-1 og forvaltningsloven. (kap.16)

ANSVARLIG

MOTTAKER

PPT

Foresatte/eleven,
skolen/barnehagen

SKOLE/BARNEHAGE

Original til
hjemmet,
Kopi til PPT

SKOLE/BARNEHAGE

Kopi til PPT

MERKNAD/FRIST
MARS
FORTLØPENDE OG SÅ
SNART SOM MULIG
ETTER NØDVENDIG
SAKSBEHANDLING

VED ANKE

6

Anke mottas og saksbehandles etter
reglene i Fvl ?§11 A

NY IOP

7

Ny IOP utarbeides på grunnlag av
sakkyndig vurdering og evaluering av
behov jf. Halvårsrapporten for
vårhalvåret.

SKOLE/BARNEHAGE
Evt. i samarbeid med PPT

Skolens egne prosedyrer for saksbehandling etter forvaltningsloven er ikke tatt med her.
PPT`s interne prosedyrer for saksbehandling er ikke tatt med her.
Det er utarbeidet egne prosedyrer for samarbeidet mellom Levanger kommune, privatskolene, barnehagene i Levanger og
PPT
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