Prosedyre for inntak til forsterka tilbud
Orientering om prosedyre for inntak til forsterka tilbud ved Dale barneskole og Nordlandet
ungdomsskole. Opplæringsloven § 8-1: Eleven har rett til å gå på den skolen som ligger
nærmest der han eller hun bor. Etter søknad kan eleven tas inn på en annen skole enn den
eleven tilhører.
Hovedkriterier for inntak:
Tilbudet er for barn og unge med sammensatte behov innenfor diagnosespekteret, autisme,
Downs syndrom, psykisk utviklingshemming, CP og andre vansker som er omfattende. Noen
elever kan ha tilleggsvansker som:









Mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter
Store psykiske vansker som høy grad av angst
Mangelfull utvikling av kommunikasjonsferdigheter
Begrenset atferds- og interesserepertoar
Epilepsi
Motoriske vansker
Nedsatt syn eller hørsel
Omfattende atferdsvansker

Rutiner for opptak:
Før søknad sendes skolen så skal barnehage eller skole ha gjennomført samarbeidsmøte/
ansvarsgruppemøte der PPT og foresatte har drøftet alternative tilbud. Det skal saklig
begrunnes hvorfor en elev ønsker plass ved forsterka tilbud. PPT har ansvar for kartlegging
som danner grunnlag for søknad.
Ved tilfeller der det eventuelt drøftes en skoleovergang fra nærskole til forsterka tilbud så
skal skolen først vise til gjennomførte tiltak og ha mottatt veiledning fra PPT og forsterka
tilbud. Ved konklusjon om søknad til forsterka tilbud så skal rektor kontaktes. Rektor ved de
respektive skolene har ansvar for å fatte enkeltvedtak om elevplass ved forsterka tilbud.
Krav til søknad:





Sakkyndig vurdering fra PPT
Kartleggings og eventuelle tidligere tiltak – dokumentasjon fra skole
Beskrivelse for hvorfor det søkes plass ved tilbudet, barnehage, PPT og skole
utarbeider dette i samarbeid
Underskrift fra styrer eller rektor

Søknadsfrist: 20. november hvert skoleår
Søknadsbehandling: Svar på inntak senest 15. desember
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(vedlagt søknadsskjema)

Unnt.off., jfr Off.lv § 13 og Forv.lv § 13 flg.

SØKNAD OM INNTAK TIL FORSTERKA TILBUD
1. Søker:
Etternavn

Fornavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Morsmål

Postnr./sted

Kjønn

Nærskole

Årstrinn oppstart

Boforhold (eks. hjemme, i bolig,
fosterhjem m.m.)

Det søkes om plass ved (kryss av):

Dale barneskole



Nordlandet ungdomsskole





2. Foresatte:
Foresatt 1:
Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnr./sted

Telefon

Foresatt 2:
Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnr./sted

Telefon

3. Søknadsbeskrivelse:
Gi en kort beskrivelse for årsaken til at det søkes om plass ved forsterka avdeling:
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4. Elevbeskrivelse:
Elevens vansker:

Eventuelle tilleggsvansker:

5. Vedlegg
Følgende vedlegg skal følge søknaden:

Eventuelle andre vedlegg:

 Sakkyndig vurdering (datert: _________)

 Helseopplysninger,
dersom det er av
opplæringsmessig
betydning

 Individuell opplæringsplan – IOP (siste)
 Halvårsvurdering (siste)


 Vedtak spesialundervisning (siste)
 Kortfattet informasjon fra skolen om viktige momenter ved
overgang til nytt opplæringstilbud

Andre opplysninger (som kan ha betydning for søknadsbehandlingen):

6. Underskrift enhetsleder
Dato

Underskrift

7. Underskrifter av foresatte (og samtykke til at nødvendige opplysninger blir lagt ved)
Dato

Foresatt 1

Dato

Foresatt 2

Oppl.lov §§ 1-3, 2-1, 5-1, 5-3, 8-1, 8-2, 13-1
Epost:

dale.barneskole@kristiansund.kommune.no

Tlf.:

nordlandet.ungdomsskole@kristiansund.kommune.no
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71 57 55 70 (Dale)
71 57 55 00 (Nordlandet)

