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I det følgende finder I et overblik over procedurer for visitation og revisitation på skoleområdet, når barnet er
vurderet til at have behov for specialpædagogisk bistand ifølge PPV.
Er der brug for yderligere eller uddybende oplysninger, henvises der til dokumentet ”Visitation og revisitation på
skoleområdet i Norddjurs” eller kontakt specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen på
krn@norddjurs.dk eller 89 59 31 79.

Visitationens mandat

Skolelederen

Skole- og
dagtilbuds
afdelingen

Forældrene/
barnet

•Skolelederen afgør, om specialundervisningen kan foregå på hjemskolen, eller der
skal visiteres til eksternt specialtilbud.
•Skolelederen afgør, hvordan specialundervisningen skal effektueres.

•PPR er rådgivende i forhold til barnets behov og skoletilbud.
•Den specialpædagogiske konsulent og det øvrige visitationsudvalg afgør. hvilket
eksternt tilbud der visiteres til.

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

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.
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Årshjul
1.september
•Forvaltningen sender
elevliste med angivelse af
betalingsskole til
specialskoler og
specialklasser

Primo november
•Økonomiafdeling udmelder
takster for specialtilbuddene

31.december
•Specialskole/specialklasser
sender de samlede
revisitationsskemaer til
skole- og
dagtilbudsafdelingen. PPR
underskriver.

20. januar
•Skole- og
dagtilbudsafdelingen
sender oversigt over
revisiterede til
økonomiafdelingen.

•Skole- og
dagtilbudsafdelingen
udsender de underskevne
skemaer til forældre,
hjemskole, specialskole/
specialklasse og
betalingskommuner.

1.januar

•Skæringsdato for visitation af
skolestartere i 0.klasse
•Skæringsdato for visitation af
skoleudsættelser/tidlig
skolestart

1.februar
•Konsultation med
læsekonsulenten om evt.
visitationer til læsecentret

1.maj
•Visitation til Læsecentret. Se
særskilt
procedurebeskrivelse

•Skæringsdato for udmøntning
af økonomi til
specialtilbuddene

15.juni
•Skole- og
dagtilbudsafdelingen
sender oversigt over
nyvisiterede til
økonomiafdelingen

•Udmøntningen sker for hele
budgetåret på grundlag af
revisitationspapirerne

Visitation og revisitation til specialklasser og specialskoler sker løbende

3

Procedure for specialundervisning på hjemskolen

Grundlag

•Den skriftlige handleplan foreligger
•PPR har været konsultativt involveret, og sagen har som regel været på KUK-møde
•Skolelederen indstiller til PPV

Vurdering

•PPR udarbejder PPV.
•PPV'en formidles til skolen og hjemmet.
•I PPV'en er der en tydelig vurdering af barnets behov for specialundervisning og
foranstaltningsforslag.

Indsats

Afgørelse

Dokumenta
tion

•Skolelederen vurderer mulighederne for at tilgodese barnets behov på hjemskolen i
dialog med PPR og/eller den specialpædagogiske konsulent.
•Skolelederen, PPR og forældrene drøfter mulighederne.

•Skolelederen begrunder sin afgørelse skriftligt til forældrene (jfr. skema for
afgørelse af intern specialundervisningsforanstaltning.
•Forældrevejledningen 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
Revisitation klagevejledning (se særskilt procedure).

4

Procedure for specialundervisning på ekstern skole

Grundlag

Vurdering

Indsats

Visitation

Afgørelse

•Den skriftlige handleplan foreligger.
•PPR har været konsultativt involveret, og sagen har som regel været på KUK-møde.
•Skolelederen indstiller til PPV.

•PPR udarbejder 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 PPR og/eller den specialpædagogiske konsulent
•Skolelederen, PPR og forældrene drøfter mulighederne
•Skolelederen orienterer eller søger sparring hos den specialpædagogiske konsulent,
hvis andet skoletilbud overvejes
•Efter yderligere drøftelser med forældrene og PPR sender skolelederen en
visitationsansøgning til Skole- og dagtilbudsafdelingen
•Vedlagt: Ansøgning med begrundelse, PPV, handleplan og andre relevante
bilag

•Den specialpædagogiske konsulent træffer i samråd med visitationsudvalget
beslutning om visitation.
•Skolelederen sender den skriftlige begrundede visitationsbeslutning til underskrift
hos forældrene der returnerer den inden 14 dage
•Forældrevejledning vedlægges

•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
Revisitation klagevejledning (se særskilt procedure)

Relevante
bilag

•PPV
•Handleplan
•Evt. mødereferater, BUC-epikrise, udtalelser etc.
•Husk forældrenes underskrifter på visitationsskemaet
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Visitation af skolestartere

Grundlag

Samarbejde

Den videre
proces

•PPR 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.

•PPR tager initiativ til at etablere et tæt samarbejde mellem forældre, dagtilbud,
den specialpædagogiske konsulent og distriktskolen.

•Herefter følges procedurerne for specialundervisning på hjemskole eller ekstern
skole. Skæringsdato den 1. januar.
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Visitation af tilflyttere

•PPR får tilsendt papirer fra fraflytningskommunen.
Grundlag

Indsats

Den videre
proces

•Skolelederen vurderer mulighederne for at tilgode se barnets behov på
hjemskolen i dialog med PPR og/eller den specialpædagogiske konsulent
•Skolelederen, PPR og forældrene drøfter mulighederne.
•Skolelederen orienterer eller søger sparring hos den specialpædagogiske
konsulent, hvis andet skoletilbud overvejes.

•Herefter følges procedurerne for specialundervisning på hjemskole eller ekstern
skole.

•Børn, der flytter til kommunen i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet,
skal tilbydes undervisning inden for 3 uger.
OBS
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Revisitation til specialundervisning på hjemskolen

Løbende
evaluering

Evaluering

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

•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.
•Afgørelse samt forældrevejledning sendes til forældrene.
Afgørelse
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Revisitation til specialundervisning på ekstern skole

Ansvar

Inden
revisitationen

Vurdering

Netværksmøde/
elevkonference

Afgørelse

•Aftaleholderen på specialskole og skoler med specialklasser har ansvaret for
tilsyn.
•Aftaleholderen har ansvaret for, at der revisiteres minimum én gang om året.
•Forvaltningen sender elevliste til specialskoler/specialklasser med angivelse
om distriktskole.

•Specialskole/specialklasser indkalder distriktskole, PPR og forældre til
netværksmøde/elevkonference med henblik på revisitation.
•Specialskole/specialklasser sender handleplan til distriktskole og PPR
(minimum 8 dage før mødet)

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

•Med udgangspunkt i handleplanen revisiteres barnet.
•Specialskole/specialklasse, distriktskole, forældre, PPR underskriver
revisitationen inden 31.12.XX
•Specialskolen/specialklassen sender sender de underskrevne revisitationer til
Skole- og dagtilbudsafdelingen.
•OBS! Det er god skik at drøfte revisitationen med distriktskolen inden et
evt. samlet revisitationsmøde!

•Visitationsudvalget godkender revisitationen.
•Lederen for specialskole/specialklasse sender afgørelse samt
forældrevejledning til forældrene.
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