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Måned/Innen dato Ansvar Oppgave Skjema/dokument Kommentarer 

Hele året 
 

 Leder Gjennomgående bruk av Arbeidsløypa Arbeidsløypa Leder skal til enhver tid 
sikre bruk og kartlegging 
etter behov 

Hele året  Leder 
barnehage 

Sikre god overgang til skole for barn med spesielle 
behov 

 Skolen inviteres med inn i 
samarbeidet 1-2 siste år 
før skolestart.  

August Pl.dag Leder i bhg / 
skole / PPT på 
sine enheter 

Gjennomgå årshjulet, arbeidsløypa og kommunale 
rutiner/planer.  
 

Årshjul, Arbeidsløypa, 
handlingsplaner 

Fast gjennomgang hvert 
år. Nye medarbeidere må 
spesielt informeres  

Spes.ped. 
Koordinator/ 
leder 

Samtale med kontaktlærere/ ped.ledere på enheten 
for å orientere om enkeltbarn med IOP.  

Sakkyndig vurdering, 
enkeltvedtak, IOP, event. 
andre rapporter 

 

Leder i skolen Skrive enkeltvedtak om fritak fra deltakelse i nasjonale 
prøver 

Enkeltvedtak Må avklares på våren i 
avgiverskole, info til 
mottaksskole 

31. Ped.leder i bhg Informasjon til foreldre som har førskolebarn    

25.08 Kommunalsjef 
Hitra 

Eiermøte PPT 
 - Planlegge IFO den 18.09 
    - Oppsummering prosjektet 
 - Budsjett 2016 

  

September 18.09 
 

Kommunal-
sjefer 

Interkommunalt forum oppvekst 
- Statusrapport – arbeidet med den digitale håndboka.  
  - Avklaring i rutiner i starten av nytt bhg / sk – år. 
- Kartlegging (endelig beslutning) 
- Annet – etter innspill fra enhetene 

 Snillfjord 

1. Leder i bhg / 
skole 

Påse at arbeidet med rullering / skriving av ny IOP 
igangsettes. 

IOP  

30.  Leder i 
ungdomsskole 

Melde søkere til fylkeskommunen, jmf §6-15, 
Inntaksforskriften 

Inntaksforskriften til vgs  

sept/ 
okt 

Kontaktlærer/ 
faglærer 

Nasjonale prøver  Eksakte datoer legges inn i 
Kvalitetslosen 

 



 
 

 

 

Måned/Innen dato Ansvar Oppgave Skjema/dokument  Kommentarer 

Oktober 1. Kontaktlærer / 
ped.leder 

Rullering av alle IOP. Nye IOP ferdigstilles.  IOP Kopi til kommunalsjef. 
Dersom Sampro benyttes 
og kommunalsjef har 
tilgang, trengs ingen 
kopier 

1.  Leder i skole Bestille elevundersøkelsen.   Bestilles på Udir 

15.  Rektor har 
ansvaret 
(Ped.leder i 
barnehage i 
samarb. m/KL) 

Starte arbeidet med fordeling av faddere til neste års 
førsteklassinger.  

 Husk barn som ikke går i 
barnehage. (Rektor) 
Arbeidet gjøres i 
samarbeide med 
kontaktlærer 

     

16.10 PPT Spes.ped.forum for skole og barnehage  Delt og felles 

November 
 

1.  
 

Spes.ped. 
Koordinator i 
skolen 

Starte arbeid med overgang mellom barneskole / 
ungdomsskole/ vgs ang. barn med spesielle behov 
som skal overføres påfølgende høst. Arrangere møte 
med foreldre, elev, kontaktlærer for å drøfte fortsatt 
behov for spesialunderv. og evt. starte opp prosessen 
med ny henvisning til PPT. 

 Kan skje i ansvarsgruppe, 
dersom dette er etablert  

1.  Ped.leder  Starte arbeidet med overgang til skole for barn med 
spesielle behov. Se punkt over 

 Kan skje i ansvarsgruppe, 
dersom dette er etablert 

06.11 Kommunalsjefer Nettverk ungdomsskolene  Snillfjord 

Desember Des / 
feb 

Ped.leder i bhg Sette i gang samarbeid/aktivitet mellom faddere og 
førskolebarn 

  

02.12 Kommunalsjef  Eiermøte PPT   

  



 
 

 

Måned/Innen dato Ansvar Oppgave Skjema/dokument  Kommentarer 

I løpet av 
våren 

 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 

Januar 19.02 Kommunalsjefer Interkommunalt Forum Oppvekst + Spes.ped-forum  Hitra 

29.01 Kommunalsjefer Ungdomsskolenettverk  Hitra 

Februar 03.02 Kommunalsjef 
Hitra 

Eiermøte PPT   

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) 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 

 

 

 

 

 



 
 

 

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  

06.04. Kommunalsjefer Interkommunalt forum oppvekst  
Evaluering av prosjektet 

 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 

04.05 Kommunalsjef 
Hitra 

Eiermøte PPT  Hos Unni 

13.05 PPT Spes.ped.forum for barnehage og skole   

     

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) 

 


