Unntatt offentlighet.
Lov om Offentlighet § 13

SØKNADSSKJEMA FOR UTSATT OG FREMSKUTT SKOLESTART
(jfr Opplæringsloven § 2-1)
Søker
Vi søker om utsatt skolestart
Vi søker om fremskutt skolestart
Barnets etternavn:
Barnets fornavn:
Fødselsdato:
Adresse:

Telefon:

Poststed:
Nåværende barnehage
Skolen barnet søkes til

Foreldre
Mors navn og adresse:

Telefonnummer:

Fars navn og adresse:

Telefonnummer:

Begrunnelse for søknad

Samtykkeerklæring og underskrift
Vi gir samtidig samtykke til at barnet henvises til den pedagogisk-psykologiske tjeneste
(PPT) for en vurdering, og at barnehagen kan kontaktes for en uttalelse.

___________________
Sted/ Dato

_____________________________
Underskrift foresatte

_____________________________
Underskrift foresatte

Søknaden sendes til skolens rektor innen 1. januar.
Adresser:
For barn i Tretten sogn:
Aurvoll skole v/rektor
Øvregate 2
2635 Tretten
For barn i Øyer sogn:
Solvang skole v/rektor
Hundervegen 76
2636 Øyer

Rutiner for utsatt og fremskutt skolestart i Øyer kommune
UTSATT SKOLESTART
I noen tilfeller vurderer foreldre og barnehage å la 6-åringen vente ett år med å begynne på
skolen, altså utsatt skolestart. Opplæringsloven åpner for muligheten til å søke kommunen
om utsatt skolestart.
Lovgrunnlaget
Opplæringsloven § 2-1, 3. ledd, fastslår blant annet:
"Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det
etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å
starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter
sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle
vedta å utsetje skolestarten eitt år."
Saksgang
- Søknad om utsatt skolestart sendes av foreldrene til rektor ved skolen barnet skal
starte ved innen fristen 1. januar våren før opprinnelig skolestart.
- Rektor innhenter sakkyndig vurdering fra PPT og uttalelse fra barnehagen før det
vedtas om utsatt skolestart innvilges eller avslås
- PPT gjør en vurdering/anbefaling av utsatt eller ikke utsatt skolestart etter utredning
av barnet og samtaler med barnehage og foreldre. Vurderingen gjøres innen 14.
februar.
- Rektor gjør så et begrunnet enkeltvedtak innen 28. februar der søknaden innvilges
eller avslås. Vedtaket kan påklages av foreldrene.
- Søknader tas i mot også etter fristen i tilfeller der barn flytter til kommunen etter 1.
januar.
Hva vurderes?
- Om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.
- Barn som kan kvalifisere for utsatt skolestart, kan være:
Barn som med ett ekstra år i barnehagen vurderes til å ha et bedre utbytte av
undervisningen ved skolestart (herunder minoritetsspråklige barn)
Barn som er født svært sent på året (vanligvis november/desember)
-

-

Et viktig spørsmål i vurderingen er om barnet har mer nytte av å gå ett år til i
barnehagen, og om dette gir en mer positiv utvikling og et bedre grunnlag for å
begynne på skolen.
Vurderingen skal beskrive barnehagetilbudet ved utsatt skolestart, sammenlignet
med et tilpasset opplæringstilbud i skolen. Momenter som gruppestørrelse,
aldersfordeling, oppholdstid, organisering av tilbudene skal beskrives.

FRAMSKUTT SKOLESTART
Foreldre har mulighet til å søke om å la barnet starte på skolen ett år tidligere, altså som 5åring.
Lovgrunnlaget
Opplæringsloven § 2-1, 3. ledd, fastslår blant annet:
"Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. (...)Dersom
foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn
ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år."
Saksgang
- Søknad om framskutt skolestart sendes til rektor ved skolen barnet skal starte ved
innen fristen 1. januar våren før ønsket skolestart, altså våren barnet fyller 5 år.
- Rektor henter inn informasjon fra barnehagen og ber PPT om en sakkyndig vurdering
før vedtak gjøres om avslag eller innvilget framskutt skolestart.
- PPT gjør en vurdering/anbefaling av framskutt eller ikke framskutt skolestart etter
utredning av barnet og samtaler med barnehage og foreldre. Vurderingen gjøres
innen 14. februar.
- Rektor gjør så et begrunnet enkeltvedtak innen 28.februar der søknaden innvilges
eller avslås. Vedtaket kan påklages av foreldrene.
Hva vurderes?
-

-

Barnet må være fylt 5 år innen 1. april det kalenderåret det søkes om framskutt
skolestart.
For å få framskutt skolestart må barnet som 5-åring være minst like modent som 6åringen / skolestarteren på det intellektuelle, språklige, motoriske og sosiale
området.
Det minnes om at selv om barnet framstår som modent for skolestart fysisk, sosialt
og intellektuelt som 5-åring, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis
henger sammen med skoleprestasjoner 5-10 år framover i tid når det faglige
innholdet begynner å bli mer abstrakt og komplisert.

