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Procedure for løbende visitation
- pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) i PPR
På Skoleudvalgsmødet d. 21. juni besluttede udvalget
”at der i perioden frem til august 2018 indføres månedlig visitationer til specialundervisning samt én årlig
hovedvisitation”.
PPR vil som følge af Skoleudvalgets beslutning således fremadrettet vurdere og visitere til specialundervisningstilbuddene hver 4. uge (løbende visitation). Ved hovedvisitationen i januar (januarvisitationen) vurderes og visiteres tillige skolestartere.
PPR’s pædagogisk psykologisk vurderingen kan have tre udfald:




Eleven vurderes ikke at have specialpædagogisk behov (eleven bør kunne forsætte sin skolegang i
almenskolen ved ændring af rammerne for den almindelige undervisning eksempelvis undervisningsdifferentiering, holddannelse og supplerende undervisning)
Eleven vurderes at have specialpædagogiske behov, der kan tilgodeses i almenskolen med støtte i
12 undervisningslektioner eller derover
Eleven vurderes at have specialpædagogiske behov, der bedst kan tilgodeses i et specialundervisningstilbud

Ved den løbende visitation vil elever, der vurderes at have specialpædagogiske behov, der bedst kan tilgodeses i et specialundervisningstilbud, starte i specialundervisningstilbuddet, så snart der i et samarbejde
mellem forældre, PPR og specialundervisningstilbud er lavet en samlet plan for opstart, indskrivning, befordring, DUS-specialgruppe, mv. for eleven.
Den løbende visitation
Den løbende visitation vil blive varetaget af 3 visitationsteamformænd og PPR-chef. Ved behov har teamformændene mulighed for at inddrage visitationsteamet på sit område for tværfaglig sparring på sagerne.
Ved en løbende visitation vil der være færre indstillinger, hvilket ligeledes naturligt vil være med til at afkorte den samlede sagsbehandlingstid. Som ommestående procedure viser, vil den løbende visitation derfor
som udgangspunkt kunne indskrænkes til 7 arbejdsdage. I de tilfælde, hvor forældrene ønsker at gøre brug
af deres høringsret efter Forvaltningsloven, vil sagsbehandlingen dog blive udvidet til 17 arbejdsdage.
Den årlige hovedvisitation
Januarvisitationen vil forløbe som hidtil, hvor også skolestartere vurderes og visiteres. Januarvisitationen vil
fortsat have 3 tværfaglige visitationsteam (A-team, G-team og S-team) med visitationsteamformænd og ledelsesrepræsentation fra PPR. Denne visitation vil grundet tillige visitation af skolestartere have et større
antal indstillinger, hvilket bevirker, at den samlede sagsbehandlingstid strækker sig over længere tid.

Der vil naturligt i både de løbende visitationer og januarvisitationen være visitationssager, der tidsmæssigt
kan trække ud i sagsbehandlingen eksempelvis grundet manglende oplysninger eller sagens kompleksitet.

Intentionen er, at visitation til fællestilbuddene med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på sigt koordineres og samtænkes med den løbende visitation til specialundervisningstilbuddene.
Procedure for løbende visitation1
Arbejdsdag

Dato

Aktivitet

Onsdag

Kl. 14.00
Sidste frist for aflevering af indstillinger

1

Torsdag

Kl. 12.00
Visitationsdagsorden er færdig hos teamsekretærerne
og ligger i eDoc.

3

Mandag
(Medarbejderstyret tværsmøde)

Teamformændene har mulighed for at drøfte sager
med sit tværfaglige ”hovedvisitationsteam” (sagsdrøftelse)

4

Tirsdag

5 og 6

Onsdag og torsdag

Visitationsmøde hvor der udarbejdes pædagogisk
psykologisk vurdering (PPV) af de indstillede elever og
på baggrund af PPV’en evt. visitation til specialundervisningstilbud
Teamformænd formulerer:
1. Vurderingsbreve på de elever, der vurderes fortsat
at kunne have sin skolegang i almenskolen med den
rette støtte
eller
2. Vurderings-/konklusionsbreve på de elever der vurderes bedst at kunne støttes i et specialundervisningstilbud og derfor visiteres til et sådan. Vurderings/konklusionsbreve indeholder ligeledes orientering om
høringsret.
Teamsekretærer sender vurderingsbreve og vurderings-/konklusionsbreve til forældre og indstillende
skoler og indstillende PPR-psykolog.

6

Torsdag

7

Fredag

8 til 14

Mandag til mandag

14

Mandag

12.00
Deadline for forældres indlevering af høringssvar

15

Tirsdag

12.00
Hørringssvarmøde (visitationsteamformænd og PPRchef)

16-17

Onsdag-torsdag

Teamformænd formulerer og sender afgørelsesbreve.

Indstillende psykolog kontakter forældre ift. hvorvidt
disse ønsker at gøre brug af høringsretten, eller er
enig i PPR’s konklusion.
Eventuelt:
Høringsfase (6 arbejdsdage) for de forældre der ønsker at gøre brug af det

1

Visitationsproceduren vil i sin tidsmæssige udstrækning være forlænget i oktober og november 2016
grundet logistik ift. de allerede planlagte revisitationer i specialundervisningstilbuddene, som visitationsteamformændene også deltager i. Den løbende visitation i december 2016 henhører under hovedvisitationen i januar 2017.
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