7. juli 2020

”How to do” til skolelederne vedrørende skolebegyndere og
revisitationer:

Skolebegyndere:



PPR udarbejder skolebegynderbeskrivelser på de børn, der ses at kunne have behov for en
specialpædagogisk indsats ved skolestart – sendes til pprgreve@greve.dk senest den 23.
november 2020
Forældrene har givet tilladelse til at beskrivelse af barnets specialpædagogiske behov må
videregives til skoleleder på distriktsskole/ønskede almenskole samt til drøftelse med Det Centrale
Visitationsudvalg, hvis dette skønnes relevant.



Distriktsskolen modtager skolebegynderbeskrivelser fra PPR omkring den 1. december.
Det er skoleleder, der i tæt sparring med skolens lokalt tilknyttede PPR-medarbejdere vurderer
behovet i forhold til det læringsmiljø og evt. indsatser, der ses at kunne tilgodese barnet.



Hvis der er skolebegyndere, der ønskes drøftet med CVi, orienterer skoleleder forældrene om
dette.



Navne på de skolebegynderne der ønskes drøftet med CVi, sendes til PPR senest den 10.
december 2020.



CVi-møder om skolebegyndere ligger i perioden 5. – 15. januar 2021
Skoleleder og PPR-medarbejdere modtager invitation til drøftelse af skolebegyndere forud for
det planlagte møde.



CVi skriver afgørelse til forældrene på de børn, der visiteres til et specialtilbud.
Distriktsskoleleder træffer afgørelse om visitation på møde med CVI.CVI skal fortsat sikre faglig
specialistviden og vurdering af barnets behov og have et særligt fokus på at drøfte mulighed for
tilrettelæggelse af inkluderende læringsmiljø i almenskolen.
CVI har fortsat ansvar for overholdelse af procedurer og skriftlige svar til forældre og skole ved
klager.
Ved behandling af revisitation og indstilling til specialtilbud, der foregår på møde med CVI, vil CVI
sikre svar på afgørelse og klagevejledning.



Forældre, skoleledere og specialtilbud informeres om afgørelser vedrørende skolebegyndere
senest den 1. februar 2021.

Revisitationer:



Distriktsskolen modtager revisitationer fra PPR omkring den 11. december.

Alle revisitationer behøver ikke drøftes på centralt CVi-møde.
Fokus for de revisitationer, der drøftes:
o Barnet trives og lærer ikke optimalt.
o Der skal tages stilling til overgang til ungdomsuddannelse.
o Der skal drøftes muligheder for tættere tilknytning til almenområdet.
Det fremgår af revisitationerne, hvilke elever specialtilbuddet har udvalgt til drøftelse.

Almenskoleleder og lokalt tilknyttet PPR psykolog vurderer hvilke elever, der ønskes
drøftet med CVi og giver besked om dette senest den 17. december 2020.

Drøftelse af børn på CVi-møde er således alene for de børn, som specialtilbud, almenskole
og/eller CVi har peget på.



CVi-møder om revisitationer ligger i perioden 19. januar – 4. februar 2021. Skoleleder og PPRmedarbejdere modtager invitation til drøftelse af skolebegyndere forud for det planlagte møde.



Skoleledere og specialtilbud informeres om visitation, revisitation, lister over børn i
specialtilbud senest den 1. april 2021.
(Der vil løbende være enkelte uafklarede, som aftales med skoleleder)

