
 
 

Prosedyre for inntak til forsterket skoletilbud  

Orientering om prosedyre for inntak til forsterket skoletilbud ved Dale barneskole og 

Nordlandet ungdomsskole.  

 

Opplæringsloven § 8-1 slår fast at 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. Det overordnede målet er fortsatt at alle elever, så 

langt som mulig, skal ha tilbud om opplæring i sin nærskole. Hovedregelen er at alle 6-

åringer starter ved nærskolen. Forsterket skoletilbud gir veiledning til nærskolen ved 

behov.  

 

Hovedkriterier for inntak:  

Tilbudet retter seg mot elever fra 1.-10. trinn med store og sammensatte vansker, og 

omfattende varige behov som i særlige tilfeller trenger annet opplegg enn det som er 

mulig å legge til rette for på nærskolen. Individuelle sakkyndige vurderinger viser at 

dette er elever som vil ha behov for at hele opplæringen blir særskilt tilrettelagt.  

Det må foreligge individuelle vurderinger for hvert enkelt barn, men det dreier seg om 

barn som har behov for svært god tilrettelegging for å ha utbytte av å delta i 

skolemiljøet. De kan ha store medisinske vansker og behov for fysisk tilrettelegging av 

omgivelsene. Det vil være barn som trenger oppfølging 1:1 gjennom hele skoledagen, 

også i SFO-tiden, av ansatte som har spesialisert kompetanse (i metodikk, 

diagnosekunnskap, medisinsk behandling, fysioterapi m.m. i samarbeid med andre 

kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten).  

 

Rutiner for opptak:  

Før søknad sendes skolen, 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 forsterket skoletilbud. PPT har ansvar for 

kartlegging som danner grunnlag for søknad. Ved tilfeller der det eventuelt drøftes en 

skoleovergang fra nærskole til forsterket skoletilbud, skal skolen først vise til 

gjennomførte tiltak og ha mottatt veiledning fra PPT og forsterket skoletilbud.  

Ved konklusjon om søknad til forsterket skoletilbud, skal rektor ved forsterket 

skoletilbud kontaktes. Søknaden vil bli vurdert av en inntaksgruppe som består av 

rektorene ved Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole, inspektør ved forsterket 

skoletilbud ved Dale barneskole, leder av PPT og kommunalsjefen representert ved 

skolefaglig rådgiver. Kommunalsjefen har ansvar for å fatte enkeltvedtak om elevplass 

ved forsterket skoletilbud.  
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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. oktober hvert skoleår  

 

Søknadsbehandling:  

Svar på inntak senest 15. desember 


