Søknadsskjema : Framskutt og utsatt skolestart

NITTEDAL KOMMUNE
- der storby og Marka møtes

Retur til
Navn på skole
Og adresse
SØKNAD OM FREMSKUTT/UTSATT SKOLESTART SKOLEÅRET 200…/200…

Vi søker om fremskutt skolestart for vårt barn

kryss av:

Vi søker om utsatt skolestart for vårt barn

kryss av:

Navn: ……………………………………………………………

Født:………………

Barnet er innmeldt ved ………………………………………….skole
Barnet har plass i ………………………………………………..barnehage

Mors navn:……………………………………………………….tlf. priv……………………...
Adresse:…………………………………………………………..tlf. arb……………………....
Fars navn:…………………………………………………………tlf. priv……………………..
Adresse:…………………………………………………………...tlf. arb……………………...
Vi gir samtidig samtykke til at barnet henvises til den pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT)
for en vurdering, og at barnehagen og ovennevnte skole kan kontaktes for en uttalelse.
Vi er inneforstått med at testing vil foregå i løpet av våren og at vi vil få nærmere innkalling
til PPT.

………………………………..den…………..200……..

_________________________________
Foresattes underskrift

__________________________
Foresattes underskrift

SØKNAD OM FREMSKUTT/UTSATT SKOLESTART
For å kunne søke om fremskutt skolestart må barnet ha fylt 5 år innen 01.april (§ 2-1 i
grunnskoleloven)

SAKSBEHANDLING

1. De foresatte melder barnet inn i skolen og sender søknad til skolen.
2. Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT), som sakkyndig instans, underrettes om søknaden og
innkaller til testing og foreldre-intervju.
3. PPT får en uttalelse fra eventuell barnehage
4. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering som sendes rektor
5. Vedtaket fattes av rektor. Vedtaket skal grunngis, jfr. fvl. § 24.

KLAGERETT – Orientering om klage iht. forvaltningslovens § 28 flg.
Vedtaket kan påklages. Dersom rektor etter ny vurdering opprettholder vedtaket, sendes
klagen til Klagenemnda. Dersom Klagenemda opprettholder vedtaket, sendes klagen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal være undertegnet, angi det vedtaket det klages over, den eller de endringene som
ønskes og de grunner klagen støtter seg til.
I tillegg gjøres det oppmerksom på forvaltningslovens regler i §§ 18 og 19 om rett til å se
sakens dokumenter.

