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Skoleparathed og skoleudsættelse
I Sønderborg Kommune er målet, at alle børn påbegynder skolegang i det år, hvor barnet fylder 6 år.
Derfor:
Samarbejder forældre, dagtilbud og de tværfaglige samarbejdspartnere om at understøtte det enkelte barns
skoleparathed.
Styrker dagtilbud og skole i det forpligtigende distriktssamarbejde de pædagogiske indsatser og det
socialiserende læringsmiljø i dagtilbud, således at barnet forberedes bedst muligt på læringsmiljøet i skolen.
For børn med særlige behov udarbejder forældrene og netværket omkring barnet en individuel handleplan, som
er målrettet barnets personlige-, sociale- og læringsmæssige færdigheder i det pædagogiske miljø.
Bliver barnet på trods af en målrettet indsats ikke klar til skolestart, startes processen om en eventuel
skoleudsættelse i et samarbejde mellem forældre, dagtilbud, distriktsskolen og ved behov PPR.
Det er visitationsudvalget for dagtilbud, der træffer den endelige afgørelse.
Proceduren er nærmere beskrevet på side 2.

Kriterier for skoleudsættelse:
-

At proceduren for skoleudsættelse følges og, at der foreligger dokumentation herfor.
At indstillingsmaterialet tydeliggør, hvordan en skoleudsættelse vil understøtte barnets progression i forhold
til skoleparathed og medføre, at barnet kan påbegynde skole året efter.
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Procedure for skoleudsættelse
Ifm. barnets opstart på den sidste periode i daginstitution, skal institution være opmærksom på kommende skolestart
Marts - september
Fase 1 samtale
Ved bekymring i forbindelse
med skolestart afholdes møde i
dagtilbud med forældre.
Ved behov: faglig sparring med
det tværfaglige team.

Der aftales handleplan frem
mod skolestart:
Hvad er status?
Hvad vil vi have, der skal ske?
Hvordan skal det ske?

September - November
Deadline 1.12.
Afklaring

December

Januar

Visitation og Afgørelse

Skole indskrivning

Møde om eventuel udsættelse.
Deltagere:
Forældre
Dagtilbud

Visitationsudvalget træffer
afgørelse i december.

Skoleindskrivning
kan foregå frem til
skolestart, såfremt
barnet bliver klar,
til trods for
udsættelse i første
omgang.

Ved behov kan psykolog eller det
tværfaglige team indkaldes til
sparring/konsultativt møde i
processen.
Det er dagtilbuds vurdering.

Afdækningsmøde: Dagtilbud og
skole mødes i en sparring omkring
passagen til skole.

Der vil altid være
plads på
distriktsskolen.

03.01.19 afgørelser
fremsendes til forældre med
kopi til Dagtilbud og skole
Sendes i e-Boks

Dagtilbud udfylder i samarbejde
med forældre indstillingsmateriale.
Indstillingsskema ligger som en
skabelonen i Acadre. Skabelonen
hedder ”skoleudsættelse”.
Indstillingsmaterialet indsendes til
visitationsudvalget for dagtilbud:
specialpaedagogik@sonderborg.dk

Deadline 1.12.

Tovholder: Dagtilbud

Tovholder: Dagtilbud

Tovholder: Visitationsudvalg
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Indstillingsskema – skoleudsættelse
Indstillingen sendes til visitationsudvalget for dagtilbud - Specialpaedagogik@sonderborg.dk, der træffer en afgørelse
om skoleudsættelse.
I vil som forældre modtage en afgørelse i jeres e-Boks.
Dato:
Barnets navn og cpr. nr.:
Institution
Kommende skole
Indstiller/tovholder:
Konsultativ indsats

Konsultativ indsats – fase 2
Konkret indsats – fase 3

Pædagogisk beskrivelse:
Status:
Socialt
Fagligt
Adfærdsmæssigt
Beskrivelse og evaluering af
iværksatte indsatser i
dagtilbuddet
Herunder det konsultative
forløb

Eventuelt suppleret med
relevante vurderinger
 Sprogvurdering
 Trivselsvurdering
 Dialogprofil

Vurdering fra konferencen i
passagen mellem dagtilbud og
skole
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Handleplan
Hvad ønsker vi at se ske med
skoleudsættelsen:
Socialt
Fagligt
Adfærdsmæssigt
Hvordan vil vi arbejde med at
opnå den ønskede udvikling
 Socialt
 Fagligt
 Adfærdsmæssigt

Eventuelle kommentarer fra
forældrene

Forældre giver samtykke til:

Vedhæftning af stamkortoplysninger fra Nembarn til ved henvisning til konkret
indsats:
At mit barn indstilles til skoleudsættelse

Stamkortsoplysning NemBarn (vedhæftet som print fra NemBarn)
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