Årshjul for Andøy PPT, barnehage – skoleåret 2018/19
13., 14., og 15. August

Interne planleggingsdager

29. August

Oppstart møte ”God Skolestart”

Uke 37/2018 – 45/2018

Siw leder utdanning

September

Oppstart tildelings - møter og skoler

Oktober

Møte rundt elever som skal over i Videregående skole (se
samarbeids avtale) for elever i Ungdomsskolen Andenes /
Risøyhamn

3. og 4. september

Kultursensitiv forståelse i møte med barn og familier
Anne Lise og Siw deltar

11.september

Samtaler med barn, RKK
Anne Lise deltar

20.september

Møte med barnehagesektoren og PPT

Uke 38 - 39

Tilbud om IOP kurs og veiledning til lærere

Medio september/januar i uke 2,
innkalle til samarbeidsmøte overgang
Ungdomsskolen/Videregående skole
Uke 38

PPT – PPD, Ungdomsskolene i Andøy, samarbeidsmøte (se
egen avtale)

Uke 39

Workshop Zippys venner

30. – 31. Oktober

Landsdelssamling for PPT.
Kontoret vil være stengt
Oppstart av sakkyndighetsarbeid rundt elever til
videregående skole. Denne jobben vil vare til 1. februar, som
er frist for innlevering av sakkyndig vurdering. Rådgiver Siw
Jakobsen vil være mye opptatt i denne perioden.

01. Desember til 01. Februar 2018/19

Observasjoner ”God skolestart”, oppsummering

Slutten av februar

Møte med barnehagen og PPT, gjennomgang av rutiner for
tilmelding neste bhg år, og overgang bhg-skole

Mai

Evaluering av gjennomførte tiltak på barn med enkeltvedtak.

Mai/Juni

Møte overgang vedrørende ”God skolestart”, PPT,
fysioterapeut, helsesøster. Den enkelte barnehage
legger frem sine behov rundt spes.ped barn som skal
begynne på skolen.

1.Mai og frem til skoleslutt medio Juni

Rådgiverne vil stort sett være opptatt med møter og
sakkyndighetsarbeid. Vi behandler ikke nye
tilmeldinger i denne perioden (kriseunntak).

Frister
Desember

15.desember
Uke 2

15.03 – 01.04

Evaluering fra barnehagen for barn med særskilt ressurs og
logoped timer.
-------------------------------------Frist for skolene innlevering rapporter for 10.kl. med
spes.ped.ressurs
Frist for PPT, rapporter for elever som skal over til
Videregående skole.

Siste mulighet for henvisning av elever/barn for at PPT skal
rekke å bli ferdig med sakkyndighetsarbeid før skoleslutt.
For barnehagene gjelder det spesielt skolestartere. Det
oppfordres til å være forut med tanke på ressurser hvis behov
for dette.

Det er tenkt faste ukeavtaler som
følgende: Endringer vil forekomme.
Annenhver mandager i oddetallsuker
kl: 12 - 14

Mandager i partallsuker
Tirsdager

Interne møter PPT
Mandags morgen stort sett Dag Erik Risøyhamn skole og
barnehage
Anne Lise rådgiverfunksjon / kontoret
Siw møter med prosjektgruppen ang elever
Anne Lise rådgiverfunksjon / kontoret
Storteam ved Andenes Skole kl. 13-14, hver tirsdag. Dag
Erik og Anne Lise
Anne-Lise, rådgiverfunksjon skoler
Siw, rådgiverfunksjon Risøyhamn skole
Dag Erik, rådgiverfunksjon, Andenes skole og barnehage

Onsdager

Hver uke: Kl: 1200 - 1400, faste før - tilmeldings møter Andenes skole (Siw, Anne Lise og Dag Erik)
En gang i mnd.: Kl 10.30 – kl 11.30, faste
samarbeidsmøter med ledelsen Andenes skole (Siw,
Anne-Lise og Dag Erik)
Siw, rådgiverfunksjon, Andenes skole
Dag Erik, fleksibel rådgiverfunksjon,
Anne-Lise, rådgiverfunksjon, skole og barnehager

Torsdag

Anne-Lise, rådgiverfunksjon, logoped
Siw, rådgiverfunksjon, Andenes skole
Siw, rådgiverfunksjon/ administrasjon
Anne-Lise, rådgiverfunksjon
klokka 12-14, fast klokke slett
uke 35, 30. august

Fredag
Faste BUP møter, torsdager (se neste
rubrikk for dato)

uke 40, 4. Oktober
uke 45, 8. November
uke 49- 6. Desember
(Siw og Anne Lise)

