Gran kommune

Unntatt offentlighet

Til Grunnskoleleder i Gran
Rådhuset
2770 Jaren

MELDING OM BEHOV FOR RESSURSER TIL
SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK
SKOLEÅRET/BARNEHAGEÅRET ............/..............
1. Personalia
Navn:
Født dato:
Skole/barnehage:
Klasse/avdeling kommende år:
Kontaktlærer/avd.leder:
Foresattes navn:

Foresattes adresse:

Foresattes
telefon
privat og jobb:

2. Grunn for melding om behov: Eleven får ikke tilfredsstillende utbytte av det
ordinære opplæringstilbudet. Det er behov for tilrettelegging ut fra en
individuell opplæringsplan.
Beskrivelse av barnets funksjon/vansker: (Hovedvanske=1, eventuelle andre
vansker: 2,3,.etc.) Sett inn tall:
A.Syn
F.Generelle lærevansker
B.Hørsel
G.Konsentrasjonsvansker
C.
H.Atferdsvansker
Bevegelseshemming
D.Motorisk
I.Andre psykososiale
koordinering
vansker
E.Kommunikasjon
J.Medisinske problemer
stamming
K. Spesifikke vansker
stemme
lese/skrive
språk/begreper
mattevansker
artikulasjon
L.Andre vansker

Vansken er beskrevet i (rapporter)

Dato:

3. Tiltak inneværende år............/……......
Skolens/barnehagens ramme:
t/u
Spesped.timer:
Gruppe:

t/u

Gruppestørrelse:

Tolærer:
barn/elever

4. Tiltak kommende år......./........
Skolens/barnehagens ramme:
Gruppe:

t/u

Gruppestørrelse:

Fleksibelt system etter behov for
barnet/eleven:
t/u

t/u

Andre tiltak for eleven/barnet
inneværende år (f.eks. assistent):

t/u

Spesped.timer:
Tolærer:

barn/elever

t/u

Enetimer:

Fleksibelt system etter behov for
barnet/eleven:
t/u

t/u

t/u

t/u

Enetimer:

t/u

Andre tiltak for eleven kommende år
(f.eks. assistent):

Andre kommunale spesped.tiltak:
A. Rideterapi (pedagogisk tiltak)
B. Mus-bev-log skolebarn.
C. Mus-bev-log førskolebarn
D. Logopedi (også grupper)
E. TSU, Tilpasset skole, ungdomstr. (inntil 2
dg)
F. Musikkterapi....
Assistent på tiltak nevnt over: (ja/nei)
Transport til/fra tiltaket nevnt over: (ja/nei)

(sett x, ev.
timer)

Planlagt individuell tilrettelegging:
Antall timer som som følger klassens
plan

Antall timer/tiltak som er individuelt
tilrettelagt

5. Vedlegg til søknaden: (år/dato)
Individuell opplæringsplan for eleven:
Halvårsrapport for høsten:

Sted:

Dato:

Styrer/rektors underskrift:

Rettighetsinformasjon:
Alle barn har rett til opplæring i samsvar med evner og forutsetninger. Til funksjonshemmede
barn kan det søkes særskilte midler når det etter sakkyndig vurdering er nødvendig for å gi et
undervisningstilbud som er likeverdig med det andre barn får. Det spesialpedagogiske tilbudet
skal planlegges i samråd mellom skolen, PPT, foresatte og eleven selv. Grunnskoleleder er
delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak. Vedtaket kan klages inn for Statens
utdanningskontor i Oppland. Eventuell klage sendes Grunnskoleleder i Gran innen tre uker fra
det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. PP-tjenesten eller skoleadministrasjon kan
gi nærmere veiledning.

