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Procedure i forbindelse med indstilling til visitationsdrøftelse til Heldagsskole
Elever med vidtgående socioemotionelle vanskeligheder og udtalte udfordringer i tilknytning og
relationsdannelse med betydelige adfærdsvanskeligheder til følge kan - såfremt der er enighed herom
mellem hhv. skoleleder og PPR samt mellem sagsbærende PPR-psykolog og sagsbærende
sagsbehandler/socialrådgiver - indstilles til Central Visitationsdrøftelse med henblik på drøftelse af
segregering til Heldagsskoletilbud i henhold til Serviceloven.
Indstilling til visitationsdrøftelse kan ske i elevsager, hvor PPR-psykologen på baggrund af indstilling til PPR i
dialog med skoleledelsen vurderer, at elevens behov ikke kan imødekommes i den almindelige grundskole
og hvor der samtidig er igangværende aktivt samarbejde mellem PPR og sagsbehandler/socialrådgiver på
myndighedsområdet omkring mere indgribende, helhedsorienterede tiltag. Som hovedregel skal der
foreligge aktuel PPV fra PPR samt aktuel BFU fra Familieafdelingen forud for indstilling til
Visitationsdrøftelse.
Indstilling til visitationsdrøftelse til Heldagsskole kan således alene ske på grundlag af fælles, koordineret
anbefaling fra sagsbærende PPR-psykolog og sagsbærende sagsbehandler/socialrådgiver og kan således ske
såfremt der er enighed hos de to parter om relevans af en sådan drøftelse. Såfremt en sådan fælles
vurdering og anbefaling foreligger, formidles denne anbefaling til distriktsskoleleder af PPR-psykologen.
Såfremt der er tale om elever på privat- og friskoler skal distriktsskoleleder ligeledes inddrages.
Distriktsskoleleder indstiller via PPRs hjemmeside ved anvendelse af ’Skema til central visitationsdrøftelse’
med relevante bilag. I skemaet kan problemstillingen beskrives i henhold til vejledning, dog skal det
eksplicit angives under punkt 1, at der er tale om en koordineret anbefaling af visitationsdrøftelse til
heldagsskole fra sagsbehandler/socialrådgiver og PPR-psykolog. Der skal være samtykke til indstillingen til
visitationsdrøftelse fra barnets/den unges forældre/værge.
Ved visitationsdrøftelsen deltager ledelse fra hhv. PPR, Familieafdelingen og Svendborg Heldagsskole, samt
Skolechefen. Sagsbærende sagsbehandler/socialrådgiver og PPR-psykolog inviteres ind i mødet. Der kan på
mødet træffes beslutning om videre foranstaltning, herunder segregering både i henhold til
Folkeskolelovens §3, stk 2 (specialundervisningsbekendtgørelsen) og Serviceloven.
Der vil være møder min. fire gange årligt.
Procedure er godkendt af ledelse i Fam.afd. og PPR d. 14.4.20
PPR/Fam.afd.
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