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Behovsafklaring

Indhentning af 
referencer, 

dokumenter samt evt. 
samtale med tidligere 
klasselærer, herunder 

flyttebevis

Prøveperiode 3 mdr

Samtale med forældre 
og barn (klasselærer + 

1 i grund- eller 
overskolen som 
representerer 

ledelsen*)
Potentiel elev 

kontaktes/kontakter

Beslutning om 
optagelse

(klasselærer + leder)
Herefter betaling af 

indmeldelsesgebyr for 
endelig optagelse

Evalueringsmøde efter 
2 måneder (klasselærer

+ 1 anden lærer med
forældre)

Procedure for optagelse af elever på skolen

Samtale med forældre, uden 
barn (klasselærer + 1 i 

grund- eller overskolen som 
representerer ledelsen*)

Klasselæreren kontakter
telefonisk

Det oprettes en sag til 
opfølgning på kontoret

med ledelsen menes her en person i grund- eller overskolen,
 som for en længere periode udvælges til at stå for optagelser. 

Vedkommende skal have et godt indblik i de berørte klasser, herunder undervisning. 

Referat fra møderne

Arkiveres i elevens 
mappe

Indhente flyttebevis

Skolen og familien overvejer

Fysiske dokumenter arkiveres i elevernes personlige aflåste mapper
Al kommunikation indeholdende persondata håndteres internt i 
Viggo. Kommunikation med kommune skal kun ske med sikker mail 
fra kontoret.



Handleplan- 
gennemgang 
og evaluering 
af indsatsen

Bekymring Afklaring

Eleven tilmeldes
til TCBU 

koordineringsmøde
1. onsdag i måneden

Opfølgning

Lærere og/eller 
forældre vurderer 

behov for en 
konsultation eller 

sparring med 
udgangspunkt i 
klasselærerens 

handleplan

Koordinerings og 
prioriteringsmøde 

afholdes den 1. onsdag
i hver måned

Vurdering af 
videre 

muligheder
- PPV

- Observation
- Forløb

Procedure for TCBU

Martin 08.04.22

Drøftelse/samtale med 
forældre, herunder 

indhentning af samtykke

Sparringsmøde for elever 
med mindre behov, med 

fagpersoner

Konsultation skole/hjem 
for elever som bliver 
prioriteret til videre 
opfølgning. Andre 

relevante fagpersoner 
kan inviteres

Åben sparring mellem 
lærer og skolepsykolog 
(klasseudfordringer og 

enkeltbarnudfordringer)

Skolen laver 
en PPV 

indstilling

Handleplaner indeholdende: Handlingsområde, tiltag, ansvarlig og tid oprettes ved 
første tegn til udfordring. Vedligeholdes gennem hele forløbet på skolen

Ansøgning for 
hjælpemidler 

og støtte

Kontrol af,
at vi får 
udbetalt 
støtten

Handleplan er et aktivt redskab, der hele vejen
evalueres og justeres

Underetning vurderes 
og effektueres ved 

behov Fysiske dokumenter arkiveres i elevernes personlige aflåste mapper
Al kommunikation indeholdende persondata håndteres internt i 
Viggo. Kommunikation med kommune skal kun ske med sikker mail 
fra kontoret.



Elevvurdering - lærere Administration

Frist for indlevering
af karakterer

medio november

optagelse.dk - skoleleder/UU

Lærere vurderer og 
gennemfører eventuelle 

tests for at 
karakterfastsætte 

eleverne

Registrering af 
samtlige karakterer i 

EDB brugsen 
(kontoret)

Karaktergennemgang 
med skoleleder

Karakterene 
importeres til 
optagelse.dk 
(skoleleder 
med eget 
NemId)

Procedure for indberetning af karakterer 8. og 9. klasse

Martin 23.12.21

Kontoret udarbejder liste
med fag og fagtyper det 
skal gives karakterer for 

(eks: matematik 
problem, færdighed og 

mundtlig)

Overføring af 
karakterer til 
karakterdata- 

basen

Klasselærer og 
skoleleder 

gennemgår 
eleverne og 

parathedsvurderer 
så eleverne bliver 
enten rød- eller 
grønmærket. Se 

egen vejledning fra 
STUK

Frist for indberetning
1 december

Karaktererne 
bliver synlige for 
elever med MitID 

eller NemID 
tidligst 16. januar

Skriftlig besked til alle 
elever og forældre

ved den første 
uddannelsesparatheds- 

vurdering i 8. klasse 
skriftligt besked om 

udfaldet af 
parathedsvurderingen 
samt en begrundelse 

for vurderingen og
en beskrivelse af det 
videre forløb for de 

foreløbigt
ikke- uddannelsesparate

elever.

Fysiske dokumenter arkiveres i elevernes personlige aflåste mapper
Al kommunikation indeholdende persondata håndteres internt i 
Viggo. Kommunikation med kommune skal kun ske med sikker mail 
fra kontoret.



Specialpædagogik Faglig støtte

Sarah og Martin 5.04.22

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ved behov tilmeldes eleven støtteundervisningsholdene i dansk

ST prøve af hele klassen, 
foråret i 5 klasse

Klasselærer laver 
læsefærdighedstest LIX

(hele klassen eller som minimum 
elever med udfordringer)

Søger vejledning hos
skolens læsevejleder

Læsevejleder 
ordblindetester elever

med udfordringer.
Først indledende test og 
derefter ordblindetest

Læsevejleder indkalder til et
handleplansplansmøde

ang. de udfordrede
elever i klassen

Klasselæreren afholder 
møde med forældre, 

eventuelt med vejleder

Støtteundervisningstilbud

Specialpædagogiske hovedfagsforløb

Støtteundervisning Dansk

Støtteundervisning 
Matematik

4t pr uge

2t pr uge

Ordblindepatrulje
IT værktøj, program(mer) til at 

skrivning og oplæsning

2 kurser p.a. 
For elever, 
for lærere 
ved behov

Procedure for håndtering af specialpædagogisk støtte, samt matematik-, 
læse- og skriveudfordringer

Læsevejleder sørger for 
information og opfølgning 

med klassernes team
(PDF filer

arbejdsmetoder osv)

Læsevejleder indmelder 
eleven til Nota

Klasselærer laver 
læsefærdighedstest LIX (hele 
klassen eller som minimum 

elever med udfordringer)
Evaluering af de 3 alfabeter

Klasselæreren afklarer læseudfordringer i takt 
med at læserfærdighederne udvikles

Gøres livsduelige i alle fag gennem brug af værktøjer

Specialpædagogiske fagtimer

Støtteundervisning Musik

Fysiske dokumenter arkiveres i elevernes personlige aflåste mapper
Al kommunikation indeholdende persondata håndteres internt i 
Viggo. Kommunikation med kommune skal kun ske med sikker mail 
fra kontoret.



Evaluering

Udmeldelse sker i form
af udmeldingsskema.

Procedure for udmeldelse af elever

med ledelsen menes her en person i grund- eller overskolen, 
som for en længere periode udvælges til at stå for optagelser. 

Vedkommende skal have et godt indblik i de berørte klasser, herunder undervisning. 

Referat fra møderne 
Arkiveres i elevens 

mappe

Afslutning

Afsluttende interview 
med forældre og elev, 

klasselærer
samt ledelsen

Samtale med eleven.  
Vedkommende skal på
alderssvarende niveau
blive hørt i forbindelse 

med en udmeldelse 
initieret af skolen ( i 

henhold til 
børneḱonventionen)

Dersom skolen træffer  beslutning om udmeldelse 
afholdes et møde med forældrene hvor 

beslutningen fremlægges og den videre sagsgang 
outlines. Kun skoleleder deltager i dette møde. 

Dette møde erstatter
de øvrige punkter i udmeldelsen.

6.20.22 Simone, Line, Martin 
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Klasselærer + 1 anden lærer 
afholder møde med forældre.
Ved prøvetid falder 
evalueringsmøde efter 2 
måneder.

Evalueringsmøde.
Dersom der foreligger handleplaner på barnet skal 
relevant(e) støtteperson(er) med (specialpædagog 
eller specialærer), samt skolepsykolog.

Dersom skolen har forholdt sig til mulig 
udmeldelse af eleven skal skoleleder med til 
evalueringsmøde, for efterfølgende at kunne tage 
beslutning om udmeldelse.

Fysiske dokumenter arkiveres i elevernes personlige aflåste mapper
Al kommunikation indeholdende persondata håndteres internt i 
Viggo. Kommunikation med kommune skal kun ske med sikker mail 
fra kontoret.



Bekymring Afklaring

Prøv - bare for dig selv -
at sætte ord på, hvad 

der bekymrer dig.

Procedure ved bekymring for et barn

Martin 06.04.22

Du kan vælge at
sparre med din leder

eller kolleger

Er det mobning, er eleven
ordblind, eller har barnet

behov for særlige 
hjælpemidler?

Er der tale om forhold, 
der ikke kan løses 

umiddelbart af
og på skolen?

- problemer, der rækker 
ud over boglige og 

skolemæssige 
udfordringer

Barnet kan understøttes med 
pædagogisk indsats.

Fortsæt med procedure for 
håndtering af læse og 

skriveudfordringer

Så er det din pligt at underrette.
Pligten er personlig,

men der er ingen formkrav,
og du kan vælge at være anonym. 

Det er ikke et brud på din 
tavshedspligt.

Kommunen tager 
over, når du har 

underrettet. Det er 
kommunens ansvar 

at vurdere, om barnet
eller familien har 
behov for særlig 

støtte

Fortsæt eventuelt 
med procedure for 

TCBU

Det henvises til Vejledning om underretningspligten
‐ til ansatte på fri– og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, som er en vejledning

i håndtering af bekymringer.

Skoleledelsen er dog forpligtet til at kontakte forældrene
lang tid før, barnets ulovlige fravær når 10 procent.

Skolen skal underrette kommunen om ulovligt fravær,
når en elev har 15 procent ulovligt fravær eller derover.

Det er dernæst op til kommunen at afgøre, om
børne- og ungeydelsen skal stoppes i et kvartal

Fysiske dokumenter arkiveres i elevernes personlige aflåste mapper
Al kommunikation indeholdende persondata håndteres internt i 
Viggo. Kommunikation med kommune skal kun ske med sikker mail 
fra kontoret.



Forberedelser inden prøvedagen Prøvedagen(e)

Efteråret inden: 
Tilmelding til prøven 
herunder elever på 

særlige vilkår

Bestilling af:
- Prøveomslag til

Dansk og Matematik
- Millimeterpapir
- Toner til Printer

Tjekliste til elever:
- Computer+oplader
- Alle programmer

- Ordblindeprogrammer
- UniLogin

- Brug for lånecomputer?

Procedure for afholdelse af eksamen

Martin 24.05.22

Kontoret udarbejder liste
med fag og fagtyper det 
skal gives karakterer for 

(eks: matematik 
problem, færdighed og 

mundtlig)

Tjekliste til skolen:
- Eksamenscomputer

- Login til test og prøver
- Opstilling af borde
- Printer som virker

- USB dongler
- Internetlinje + 4G backup
- Tilrettelægge nødprøver

- Eksamensvagter
- Evt oplæsningsvagter

Læse de formelle 
tekster op

inden prøven

Booke ind prøverne 
omkring påske

Hvad hvis:

Ordblindeprogrammer 
ikke virker

Netværksproblemer 
inden prøven er 

igangsat

Netværksproblemer 
under prøven

Tiden forlænges svarende
til nedbruddet.

4G router sættes op.
Står i Stjernerummet.

Fysisk nødløsning 
iværksættes

og UVM kontaktes

Individuel oplæsning 
iverksættes

Besvarelserne 
sendes 

rekommanderet 
med oversigt 

over UNI login
på eleverne

til censor

Efter prøven

Fysiske dokumenter arkiveres i elevernes personlige aflåste mapper
Al kommunikation indeholdende persondata håndteres internt i 
Viggo. Kommunikation med kommune skal kun ske med sikker mail 
fra kontoret.



August September

Procedure for overgang fra børnehave til skole

Martin, Sofia, Anna Sophia, Anne, Mette  6.10.22

Oktober November Mod nyt skoleår

Information om skolen 
sendes til børnehaverne, 

med invitation til 
infomøde på skolen

Deltagelse i 
Stjerneblomstens 

forældremøde hvert
2 år (lige år)

Stjerneblomsten og 
Narturbørnehaven laver 

skoleparathedsvurderinger af de 
elever som ønsker at blive 

optaget på skolen.

Optagelsessamtaler med 
forældre sker løbende 

umiddelbart efter, at de har 
meldt interesse hele året. 
Her indhenter vi samtykke 
til at indhente oplysninger 
fra den institution barnet 

har tilknytning til.

Overleveringsmøde
mellem 

Stjernesblomsten 
og skolen hvor 

optagelse besluttes

Børn som ikke vurderes
skoleparate. 

Børnehaven laver 
handleplan

3 parts samtale m børnehave, forældre og skole.

Forældrene modtager 
bekræftelse på 

optagelse inden
1. november

Barnet bekræftes 
optaget i skolen.

Herefter betaling af 
indmeldelsesgebyr for 

endelig optagelse.

Skriv: Forberedende 
aktiviteter, skolebesøg 

osv

Hvis barnet vurderes skoleklart

Andet tilbud

Børnehaveklasselærer + klassens kommende 
førsteklasseslærer afholder optagelsessamtaler med børn 

fra andre børnehaver, herunder hjemmepassede børn. 
Hjemmepassede børn skal parathedsvurderes af forældrene.

Hjerne hjerte platformen benyttes sammen med 
Sammenslutningens parathedsvurderingsskema



Procedure for tilmelding til venteliste samt optagelse af børn i Birkely

Mette, Martin 7.10.22

Børnehaveleder 
vurderer hvornår det 
er plads. Dersom det 

vurderes at det vil 
blive plads til 

vedkommende 
Indkaldes forældrene 
til et optagelsesmøde. 

Hensigten med 
optagelsessamtalen er
at etablere en relation 

til forældrene.

Dersom optagelses besluttes, 
udfyldes indmeldelsesblanket og 
depositum betales for at komme 

på venteliste. Depositumet 
kommer til fratræk på første 

ordinære indbetaling. Dersom 
forhold ved børnehaven gør at 

barnet ikke starter tilbagebetales 
depositumet.

Henvendelse til 
børnehaven/

kontoret.
Ved henvendelse 

sendes 
tilmeldingsblanket 

til forældrene.

Så snart som muligt 
bekræftes 

optagelse/opstartsdato. 
Endelig bekræftelse på 
optagelse skal foreligge

6 måneder inden.

Fysiske dokumenter arkiveres i elevernes personlige aflåste mapper
Al kommunikation indeholdende persondata håndteres internt i 
Viggo. Kommunikation med kommune skal kun ske med sikker mail 
fra kontoret.




