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Rutine 7a Skole - Overgang fra barneskole til
ungdomsskole for elever med behov for spesiell
oppfølging
Hensikt: Å sikre at tilbudet for eleven, som har behov for spesiell tilrettelegging, er på plass fra første
dag. En eventuell justering av tilbudet foretas når skolen blir bedre kjent med eleven.

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder, osv.)

1

Barneskolen v/
rektor



Barneskolen v/



2 rektor
PPT




Sakkyndig tilråding sendes rektor ved ungdomsskolen, kopi til foresatte.
Frist 20. februar som en hovedregel.

Ungdomsskolen



Søker om ekstraressurser for å ivareta rettigheter etter opplæringsloven
§ 5-1
Tildeler ekstraressurser til skolen innen utgangen av mars

3
4 v/ rektor
Rådmannen

5
6 Ungdomsskolen
7

v/ rektor
Barneskolen v/
rektor

8 Barneskolen v/
9

Høsten før eleven starter i ungdomsskolen:
Informerer foresatte om overføring av informasjon
til ungdomsskolen.
Foresattes samtykke må innhentes ved overførsel
av følgende opplysninger:
Opplysninger som ikke er nødvendige av hensyn til elevens videre
skolegang, jf personopplysningsloven § 8, bokstav f)
Sensitive opplysninger, herunder ”helseforhold”, jf
personopplysningsloven § 2 nr. 8 punkt b)
Overfører informasjonen til ungdomsskolen i sammenheng med
samarbeidsmøter høsten før skolestart (gjelder spesielt elever med
omfattende tilretteleggingsbehov).

rektor,
kontaktlærer
Ungdomsskolen
v/ rektor









Fatter enkeltvedtak
Vedtaket sendes foresatte med kopi til PPT innen utgangen av april.
Våren før elever med vedtak etter §5.1 starter i ungdomsskolen:
- Innkaller ungdomsskolen, spesialpedagog, evt. sosiallærer,
PPT,
evt. foresatte til overføringsmøte
Oppdaterer IOP og skriver halvårsrapport som oversendes
ungdomsskolen, foresatte og PPT innen 1.juni.
Høsten etter at eleven har begynt:
- Innkaller kontaktlærer, spesialpedagog,
foresatte og spesialpedagog fra
barneskolen (ved behov), til
samarbeidsmøte med PPT og eventuelle
andre faginstanser innen utgangen av
september.
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Avvik:
Avvik i forhold til rutinebeskrivelsen registreres i RiskManager, det elektroniske systemet for
avviksbehandling, og behandles. Det vil si at den ansvarlige lederen som får rapportert
avviket har ansvar for å sette i gang prosesser som fører til at endringer i rutiner, eventuelt
andre tiltak, som fører til at avviket ikke forekommer igjen.
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