
 
       

 
 

ÅRSHJUL FOR OPPVEKSTSEKTOREN 
 
 

Våren 2017 
 

 
I FRØYA, HITRA OG SNILLFJORD KOMMUNER  

 
 

Vedtatt eiermøte 13/1-17. 

 
  



 
 

 

 

 
Måned/Innen dato Ansvar Oppgave Skjema/dokument  Kommentarer 

I løpet av 
våren 

 
Januar/ 
Februar 

 
 
 
 
 

 Ledere i skole Gjennomføre bli-kjent-dager for alle førskolebarna  Husk de barna som ikke 
går i barnehage 

 Ledere i skole Informasjonsmøte for foreldre til neste skoleårs 
førsteklassinger på skolen 

  

 Ped.leder 
Kontaktlærer 

Gjennomføre overgangssamtaler  Gjelder alle overganger 

31/1 Kommunalsjefer Ungdomsskolenettverk  Hitra 

1.  Leder i skole Bestille kartleggingsprøver, Udir 
1.-4. trinn 

 Obligatorisk i våre 
kommuner 

Jan/ febr Kontaktlærer Kartleggingsprøver i engelsk  Nasjonale prøver 

1. Spes.ped. 
koordinator 

Ferdig dokumentasjon (pedagogisk rapport og annen 
kartlegging, årsrapport, IOP, resultater prøver og 
kartlegging) på barn/elever som skal ha ny sakkyndig 
vurdering. 

Pedagogisk rapport, 
handlingsplaner fra 
Arbeidsløypa 

Skal sendes til PPT 

1. Rådgiver Innsøking for elever med fortrinnsrett i vgs. 
 

Egne søknadsskjema på 
vigo.no 

 

Feb – 
juni 

Leder i skole  Gjennomføre rutiner for innskriving på skolene  Kommunale variasjoner 

Febr / 
mars 

PPT Drøfting mellom PPT og leder vedr. muligheter for 
tilpasset opplæring innenfor det ordinære for 
enkeltbarn før ny sakkyndig vurdering 

 Gjelder barn i 3-årsløpet 

Mars Mars/
april 

Kontaktlærer Kartleggingsprøver i digitale ferdigheter  Gjelder 4. trinn 

 2/3 Kommunalsjef 
Hitra 

Eiermøte PPT    Hitra 

 

 

 



 
 

 

 

 

Måned/Innen dato Ansvar Oppgave Skjema/dokument  Kommentar  
April 1.  PPT Sakkyndig vurdering skal ferdigstilles Sakkyndig vurdering Skal sendes styrer eller 

rektor, kopi til foreldre 

1. PPT Møte med foreldre, elev for gjennomgang av 
sakkyndig vurdering 

Sakkyndig vurdering  

21/4 
 

Kommunalsjefer Utvidet interkommunalt forum oppvekst m/faglig 
løft. Tema og foreleser avklares i eiermøte 2/3. 

 Frøya 

April / 
mai 

Kontaktlærer Kartleggingsprøver (Udir) i leseferdigheter og 
regning. 

 Obligatorisk i våre 
kommuner 

Mai 15. Leder i 
barnehage/ skole 

Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/ 
spesialundervisning ferdigstilles.  

Enkeltvedtak Skrives for ett år 

9/5 Kommunalsjef 
Hitra 

Eiermøte PPT 12-15  Fillan 

11/5 PPT Spes.ped.forum for barnehage og skole  K-salen, Fillan 

Juni 1 Avgiverskole Elever med spesielle behov og fritak fra Nasjonale 
prøver på 5. og 8. trinn. 

 Meldes til mottakerskole 
for utarbeidelse av 
enkeltvedtak. 

15. Spes.ped. 
koordinator 

Årsrapport på spesialundervisning / 
spesialpedagogisk hjelp. 

 Foreldre, med kopi til 
kommunalsjef (Sampro for 
de som har dette) 

 


