Intro til den justerede
visitationsproces
November 2021

Hvad er nyt – og hvad er på vej?


De nye visitationsrunder og optag – re-visitationer



Kortere sagsbehandlingstid



På vej: Forretningsorden for visitationsudvalg (december),
ny procedure for praktisk hjælp (december) og ny
procedure for akutvisitationer og nytilkomne (februar).
Følg med i nyhedsbrevet og på Skolehåndbogen

Dagsorden

Gennemgang af dokumenter og arbejdsgange


Proceduren



Handleplanen



PPV’er

Spørgsmål stilles i chatten –
så ser vi, om vi kan nå at
svare, ellers får I en samlet
mail med svar

Flere visitationsrunder og optag


4 årlige visitationsrunder og 4 optag



Samme uger årligt – præcise datoer kommer op til sommerferien hvert år



•

Deadline 9. januar 2022 - opstart 7. marts 2022

•

Deadline 9. maj 2022 - opstart 1. august 2022

•

Deadline 5. september 2022 - opstart 31. oktober 2022

•

Deadline 7. november 2022 - opstart 3. januar 2023



Skolehåndbogen: Specialpædagogisk bistand og visitation

Re-visitationer 2 gange årligt i december og april – så en ønsket
ændring kan indgå i visitationsrunderne (én gang årligt pr. barn)

Kortere sagsbehandlingstid – 8-9 uger
Deadline

• Ansøgningsfrist – mandag i uge 1

Uge 1

• Administrationstid

Uge 2

• Visitationsudvalgets forberedelse – sagsfremsendelse og læsning

Uge 3

• Visitationsmøder i visitationsudvalg

Uge 4-5

Uge 6-8/9

Uge 8/9

• Administrationstid – meddelelse til forældre, skoler og PPL
• Inklusionscentre forbereder opstart
• Barnet starter i inklusionscenter

Proceduren er justeret


Proceduren


Konkretiseret lidt mere – så I kan bruge den som vejledning



Omfatter både skole og dagtilbud



Ansøgningsskemaer er tilpasset proceduren

Færre dokumenter – men nye krav


Ansøgningsskemaet



Handleplanen


Skole og dagtilbudsudtalelse samt tidslinje udgår - i stedet nye krav til handleplanen:
o

Opdateret i kronologisk rækkefølge med seneste tiltag øverst

o

Beskrive og evaluere de tiltag, som er gjort i eget regi

o

Have forældres og barnets perspektiv med

o

Forholde sig til, hvordan indholdet af PPV’en er blevet anvendt i praksis




Der er ikke krav om anvendelse af en bestemt handleplansskabelon – men utilstrækkelig dokumentation kan betyde, at sagen
sendes tilbage og derved udskydes til næste ansøgningsrunde.
Se eksempler på handleplanskabeloner på Skolehåndbogen.

PPV


Hvis PPV’en er over 1 år gammel, skal den opdateres i ansøgningsskemaet af PPL-medarbejder med kort
udtalelse



PPL-medarbejder kan også henvise til lægefaglige udtalelser i ansøgningsskemaet
– MEN de skal ikke sendes med i sagen

Arbejdsgang – fremsende ansøgning


Indhent PPV via skemaet: Indstilling til PPL



Svar på alle felter i ansøgningsskemaet – herunder involvering af PPL medarbejder



Opdater handleplanen i henhold til krav



Partshør forældre før indstilling til PPV samt i forbindelse med ansøgning



Opret visitationssag i ESDH og læg skema, Handleplan, PPV og evt. forældreunderskrift ved.



Send sagsnummeret til visitationspostkassen

Arbejdsgang – modtagelse af svar


Sekretariatet fremsender svar til forældre, modtagende og afgivende skole samt PPL
medarbejder



Herefter overleveringsmøder samt administrativ proces med at overføre barnet fra skole til
inklusionscenter

Tak for i dag
Opfølgning sker via nyhedsbrevet
Spørgsmål stilles til Poul Skaarup Jensen

