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Følgende er en forenklet procedure for tilrettelæggelse af specialundervisning, visitation og revisitation
på skoleområdet, når barnet er vurderet til at have behov for specialpædagogisk bistand ifølge den
psykologiske pædagogiske vurdering (PPV).
Er der brug for yderligere eller uddybende oplysninger eller vejledning kontakt specialpædagogisk
konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk eller 89 59 31 79.
Ansøgninger og revisitationer sendes til Adm. Sagsbehandler Charlotte Sørensen cs@norddjurs.dk

Visitationens mandat
•
Forældrene/
barnet

•

•
Aftaleholderen
•

Skole- og dagtilbudsafdeling

•
•

Forældrenes og barnets ønske mht. skolemæssig placering skal så vidt
mulig følges.
Barnets stemme tillægges passende vægt under hensyntagen til alder og
modenhed.

Aftaleholderen afgør, om specialundervisningen kan foregå på hjemskolen
eller der skal visiteres til eksternt specialundervisningstilbud i
specialklasse eller på specialskole.
Aftaleholderen afgør, hvordan specialundervisningen skal effektueres

Trivsel og læring er rådgivende i forhold til barnets behov og skoletilbud
Visitationsudvalget drøfter muligheder i forhold til skoletilbud tilpasset
barnets behov og afgør hvilket eksternt tilbud der visiteres til.
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Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand

§

§9. Specialpædagogisk bistand kan gives på følgende måder:
1) Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning.
2) Elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en
specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt
undervisningstilbud.
3) Elevens har et tilhørsforhold til en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig
klasse.
26. Som udgangspunkt gennemføres den specialpædagogiske bistand på elevens egen skole, men
det kan være nødvendigt, at eleven henvises til en anden skole, hvis distriktsskolen ikke selv
råder over et relevant undervisningstilbud.

Årshjul
September
•
•

•

Forvaltningen gennemgår
elevliste med specialskoler
og specialklasser
Deadline for indstillinger til
”visitation og
læringsfællesskaber”
(Primo sept)
Visitation og
læringsfællesskaber 1.
møde (medio sept.)

November
•

Økonomiafdeling udmelder
takster for
specialtilbuddene

•

Revisitation af elever ved
ændring af skoletilbud

Januar
• Skæringsdato for
skoleudsættelser/tidlig
skolestart (2. januar)
• Visitation af skolestartere i
0.klasse (medio januar)

April
• Indsendelse af
revisitationer

Februar

Maj
• Forvaltningen gennemgår
elevliste med specialskoler
og specialklasser

December
• Deadline for indstillinger til
”visitation og
læringsfællesskaber”
(Primo dec.)
• Visitation og
læringsfællesskaber 2.
møde (medio dec.)

Marts
• Deadline for indstillinger til
”visitation og
læringsfællesskaber”
(Primo marts)
• Visitation og
læringsfællesskaber 1.
kvartalsmøde (medio
marts)
• Visitation af skolestartere i
0.klasse (2. runde)

Juni
• Deadline for indstillinger til
”visitation og
læringsfællesskaber”
(Primo juni)
• Visitation og
læringsfællesskaber 1.
kvartalsmøde (medio juni)
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Intern procedure for tværfagligt visitationsudvalg
Formålet med tværfagligt visitationsudvalg:
Formålet er at sikre en sammenhængende og koordineret indsats, hvor det drøftes, hvilke læringsmiljøer
skolen kan tilbyde og udvikle i almenområdet, eller hvorvidt det rigtige tilbud skal findes i en
specialklasse eller specialskole. Derudover har det til hensigt at styrke styringen af området og forbygge
indgribende undervisningstilbud.
Central visitation med fokus på styring og videndeling omkring visitation af børn og unge, er et vigtigt
element i at fastholde fokus på udvikling af børne- og læringsmiljøet på almenområdet.
Visitationen er centralt styret, med et decentralt råderum.

Skole- og dagtilbud modtager indstillingerne 14 dage før
visitationsmødet

Indstilling

•
Mødedeltagere

•
•

•
Visitationsmødet

•
•
•

•
•
Afgørelse

•
•
•
•
•

Efterbehandling

•

Den specialpædagogiske konsulent gennemser sagerne og drøfter dem
med relevante parter. Herefter vurderes mødedeltagelse af relevante
fagpersoner omkring den enkelte elev
Relevante mødedeltagere indkaldes
Der udsendes et overblik over indstillingerne til mødedeltagerne 7
dage før visitationsmødet

Den specialpædagogiske konsulent er processtyrer og skole- og
dagtilbudschefen har endelig beslutningsmandat
Kort opsummering af historik omkring eleven ved sagsansvarlig
Evt. gennemgang via SOS model
Drøftelse af relevant skoletilbud i forhold til behov, udvikling, trivsel
og med hensyntagen til barnets og forælderens ønske

Afgørelsen kan være følgende:
Eleven fastholdes i skoletilbud i almenregi med støtte eller
undervisning i mindre gruppe
Eleven visiteres til specialklasse
Eleven visiteres til specialskole
Eleven tilbydes 50% tilskud til efterskole i stedet for
specialklasse/skole
Skoleudsættelse, skolefremrykning
Skole- og dagtilbudsafdelingen sender afgørelse til forældrene og
distriktsskole og evt. kommende skole ved visitation til eksternt
skoletilbud
Distriktslederen er ansvarlig for at sende afgørelse til forældrene ved
tilbud om internt specialundervisning

•
Andet

•

Et udvalg fra Skole- og dagtilbudsafdelingen behandler revisitationer
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Rolleafklaring i visitationsudvalget

•

Trivsel og Læring: Bidrager med faglig viden i forhold til det enkelte barn jfr.
Undersøgelser, observationer, PPV etc.

•

Specialklasse-repræsentant: Bidrager med nuancering af indholdet i et evt.
tilbud om specialklasse og de miljøer der aktuelt er repræsenteret de enkelte
steder

•

Specialskole repræsentant: Bidrager med nuancering af indholdet i et evt. tilbud
om specialskole og de miljøer der aktuelt er repræsenteret de enkelte steder

•

Aftaleholder: Bidrager med en belysning af barnets behov i en skolekontekst jfr.
Handleplan, overlevering fra dagtilbud etc. (Distriktslederen kan vælge at tage
en repræsentant med eks. afdelingsleder, lærer, pædagog etc.) Aftaleholderen
afholder udgiften til specialundervisningstilbud

•

Myndighedsafdelingen: Bidrager med perspektiver i den familieorienterede
indsats for dermed at skabe et helhedsperspektiv i barnets hverdag

•

Specialpædagogisk konsulent: Bidrager med en opsummering af indsamlet viden,
kan repræsentere bidrag fra Trivsel og læring og er processtyrer på mødet.

•

Skole-og dagtilbudschefen har endelig beslutningsmandat

•

Det vurderes fra sag til sag om der er behov for at invitere andre relevante
parter eks. UU, Ungeindsatsen, dagtilbud, sundhedspleje, FTI etc.
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Procedure for specialundervisning på hjemskolen

Grundlag

•

Skolelederen indstiller til Trivsel og Læring

Vurdering

•
•
•

Trivsel og Læring udarbejder PPV.
PPV´en formidles til hjemmet og skolen
I PPVèn er der en tydelig vurdering af barnets behov for
specialundervisning og foranstaltningsforslag

Den skriftlige handleplan opstartes, hvis den ikke allerede er igangsat
Skolelederen vurderer mulighederne for at tilgodese barnets behov på
hjemskolen i dialog med Trivsel og Læring og/eller den
specialpædagogiske konsulent.
Skolelederen, Trivsel og Læring og forældrene drøfter mulighederne

Indsats

•
Afgørelse

Dokumentation

Revisitation

•

•

Skolelederen begrunder sin afgørelse skriftligt til forældrene, med
beskrivelse af indsats på hjemskolen (særligt afgørelsesskema)
Klagevejledningen til forældrene vedlægges afgørelsen

Afgørelsen godkendes af forældrene inden 14 dage og kopi sendes til
Skole- og dagtilbudsafdelingen

Der evalueres løbende på om indsatsen dækker barnets behov og om
der er trivsel og udvikling.
Hver år skal barnet revisiteres og forældrene modtage en ny afgørelse
med klagevejledning (se særskilt procedure)
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Procedure for ekstern specialundervisning i specialklasse eller
specialskole

Grundlag

Vurdering

•
•
•

Den skriftlige handleplan foreligger.
Skolelederen indstiller eleven til Trivsel og Læring

•
•
•

Trivsel og læring udarbejder en PPV.
PPV´en formidles til skolen og hjemmet.
I PPV´en er der en tydelig vurdering af barnets behov for
specialundervisning og foranstaltningsforslag

Skolelederen vurderer mulighederne for at tilgodese barnets behov på
hjemskolen i dialog med Trivsel og læring og/eller den
specialpædagogiske konsulent
Skolelederen, Trivsel og læring og forældrene drøfter mulighederne
Skolelederen kan søge sparring hos den specialpædagogiske konsulent,
hvis andet skoletilbud overvejes

Indsats

•
Visitation

•
•
•

Afgørelse

•
•

Efter yderligere drøftelser med forældrene og Trivsel og læring sender
skolelederen en indstilling til drøftelse af skoletilbud i tværfaglig
visitationsudvalg via Skole- og dagtilbudsafdelingen
Vedlagt: Indstilling med overvejelser, PPV, handleplan og andre
relevante bilag
Det tværfaglige visitationsudvalg (relevante repræsentanter i forhold
til den enkelte elev)
Skole- og dagtilbudsafdelingen sender den skriftlige begrundede
visitationsbeslutning til forældrene
Forældrevejledning vedlægges

Revisitation

Der evalueres løbende på om indsatsen dækker barnets behov og om
der er trivsel og udvikling.
Hver år skal barnet revisiteres og forældrene modtager en ny afgørelse
med forældrevejledning (se særskilt procedure)

Relevante
bilag

PPV
Handleplan
Evt. mødereferater, BUC-epikrise, udtalelser etc.
Husk forældrenes samtykke
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Visitation af skolestartere

Grundlag

•
•
•

•
Samarbejde

Den videre
proces

Trivsel og Læring udarbejder PPV i løbet af efteråret
I PPV´en er der en tydelig vurdering af barnets behov for
specialundervisning og foranstaltningsforslag.
PPV´en formidles til skole og hjem

Trivsel og læring tager initiativ til at etablere et tæt samarbejde
mellem forældre, dagtilbud, distrikt skolen og evt. den
specialpædagogiske konsulent

Herefter følges procedurerne for specialundervisning på hjemskole
eller ekstern specialundervisning i specialklasse eller på specialskole
OBS det er børnehaven der på distrikt skolens opfordring, er
behjælpelig med at udfylde indstillingsskemaet til ekstern visitation
og sørge for de nødvendige underskrifter
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Visitation af tilflyttere

Grundlag

Indsats

•

Trivsel og Læring får tilsendt papirer fra fraflytningskommunen

•

Skolelederen vurderer mulighederne for at tilgodese barnets behov på
hjemskolen i dialog med Trivsel og Læring og/eller den
specialpædagogiske konsulent
Skolelederen, Trivsel og Læring og forældrene drøfter mulighederne
Skolelederen kan søge sparring hos den specialpædagogiske konsulent,
hvis andet skoletilbud overvejes

•
•
•

Den videre
proces

Herefter følges procedurerne for specialundervisning på hjemskole
eller ekstern skole

OBS

Ved børn der tilflytter kommunen i forbindelse med anbringelse uden
for hjemmet, skal de tilbydes undervisning inden for 3 uger
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Revisitation for specialundervisning på hjemskolen

•
Løbende
evaluering

•

Handleplanen er redskabet til den løbende evaluering på barnets
trivsel og udvikling.
Det evalueres løbende i samarbejde med forældre og Trivsel og læring
om der er iværksat den rette indsats

•
•
•
Evaluering

Afgørelse

•

Handleplan med mål og evaluering.
Vurdering af barnets muligheder for at deltage i et mindre indgribende
specialundervisningstilbud.
Oversigt over ugentlige timer med
specialundervisning/almenundervisning

Barnet revisiteres til et nyt skoleår eller andet skoletilbud
Afgørelse samt klagevejledning sendes til forældrene
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Revisitation for ekstern specialundervisning i specialklasse eller på
specialskole

•
•
Ansvar

•
•

Aftaleholderen på specialskole og skoler med specialklasser har
ansvaret for tilsyn.
Aftaleholderen for specialklasser/specialskole har ansvaret for, at der
revisiteres minimum én gang om året.
Aftaleholderen på elevens distriktsskole har beslutningsmandatet i
revisitationerne
Forvaltningen gennemgår elevliste til specialskoler/specialklasser med
angivelse om distrikt skole to gange årligt

•
•
Inden
revisitationen

•

Handleplanen er redskabet til løbende evaluering på barnets trivsel og
udvikling.
Det evalueres løbende i samarbejde med forældre og Trivsel og
Læring om der er iværksat den rette indsats
Der vurderes på barnets muligheder for at indgå i et mindre
indgribende specialundervisningstilbud

Vurdering

Netværksmøde
/elevkonference

•
•
•
•

Afgørelse

Specialskole/specialklasse indkalder distriktskole, Trivsel og Læring og
forældre til netværksmøde/elevkonference med henblik på
revisitation.
Specialskole/specialklasser sender handleplan til distrikt skole og
Trivsel og Læring (minimum 8 dage før mødet)

Med udgangspunkt i handleplanen revisiteres barnet.
Specialskole/specialklasse, distrikt skole, forældre, Trivsel og Læring
underskriver revisitationen inden 31.12.XX
Specialskolen/specialklassen sender de underskrevne revisitationer til
Skole- og dagtilbudsafdelingen.
Revisitationen skal drøftes med aftaleholderen for distriktskolen
inden et evt. samlet revisitationsmøde

Barnet revisiteres til et nyt skoleår eller andet skoletilbud
Afgørelse samt klagevejledning sendes til forældrene
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