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Årshjul til indsatser på
frie- og privatskoler

1 .marts: Seneste mulighed for
indstilling til PPV (inkl. relevante faglige
tests og handleplan) på nye elever med
et formodet specialundervisningsbehov.
Herunder særlig opmærksomhed på
elever i forårs-SFO med en aktiv PPR-
sag fra børnehaven.
PPR sikrer sparring ved SPPR, ved de
elever, hvor det er aktuelt.

Januar måned: Gennemgang af alle potentielle elever til SPSU
og/eller hovedvisitation – samt de elever, med omfattende
støttebehov, der fortsat skal inkluderes.
Skoleleder og PPR aftaler planen for den videre behandling omkring
disse elever – herunder indkaldelse til møder med forældrene m.v.

November måned:
Handleplansmøder/arbejdsmøder
omkring SPSU-eleverne, hvor vi drøfter
indsatsen og handleplanerne.

1. oktober: Skolens deadline
omkring de elever der skal
visiteres ud af friskolen. Skolen
afleverer til PPR:
”Oplysningsskema – skolebørn 0. –
10. klasse”, faglige tests,
handleplanen osv.
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Årshjul til indsatser på
frie- og privatskoler

Maj måned: Skolen inviterer til de årlige
statusmøder omkring kendte SPSU-
elever.
Skoleleder er forpligtet på, at skolen
præsenterer  tilstrækkeligt grundlag til
at der kan foretages en kvalificeret
revurdering på mødet (handleplan med
indsatsen i det indeværende skoleår,
status og udvikling fagligt, socialt og
personligt – og den forventede indsats i
det kommende skoleår).
Efterfølgende foretager PPR en ”PPR-
udtalelse” – og sender til skoleleder.

5. september: Deadline for PPR-
udtalelser på de elever der skal modtage
SPSU-støtte. Skolen søger SPSU. Det er
skolelederens ansvar, at der foreligger
PPR-udtalelser og handleplaner på
eleven.

August måned: Handleplansmøder/arbejdsmøder
omkring SPSU-eleverne, hvor vi drøfter indsatsen og
handleplanerne.
Senest afklaring med skoleleder af, om der er SPSU-
elever, der alligevel skal med i hovedvisitationen for
næste skoleår. PPR kontakter distriktsskolens leder
ved de elever, der skal visiteres ud af friskolen.

1. oktober: Skolens deadline
omkring de elever der skal
visiteres ud af friskolen. Skolen
afleverer til PPR:
”Oplysningsskema – skolebørn 0. –
10. klasse”, faglige tests,
handleplanen osv.


