Kontakt SMI-Fagteamet

Kontakt Fylkeskommunal PPT

SMI-skolen avdeling Fagteamet

Postadresse alle PP-kontorene:

Postboks 77
9038 Tromsø

Troms og Finnmark fylkeskommune
PPT vgo/OT
Postboks 701

Besøksadresse:
Hansine Hansensvei 92
9019 Tromsø

SMI-skolen
Avdeling Fagteamet

9815 Vadsø
Org.nr. 922420866

Telefon:
Direkte kontor:

777 54 422

Sentralbord:

777 54 420

Telefon PPT vgo
Felles sentralbord:

908 57 606

Leder:
Nils-Roger R. Mathisen 907 78 803
Rektor:
Frode Hjort-Larsen

777 54 421

E-post: frode.hjort-larsen@tffk.no

Seniorrådgiver:
Asbjørn Rørnes

Avdelingsledere:
Tromsøregionen og Nord-Troms:
Hege Leding

416 49 993

777 54 422

E-post: asbjorn.rornes@tffk.no
Mobil: 901 28 987

Midt– og Sør-Troms:
Pia-Renate Vestad

482 14 762

Skole og opplæring for
beboere i
barneverninstitusjoner

i Troms fylke

Hvordan ivaretar SMI-skolen Troms Fylkeskommunes opplæringsansvar for beboere i barneverninstitusjoner?

Opplæringsansvaret

Fylkesutdanningssjefen i Troms har delegert
opplæringsansvaret, for barn og unge i grunnskolealder som er plassert i offentlige eller
private barneverninstitusjoner etter
barnevernlovens § 5-1 og § 5-8, til rektor i SMIskolen. SMI-fagteamet forvalter dette opplæringsansvaret.

Oppstartsmøtet er viktig

Så snart signert samtykke foreligger vil
SMI-Fagteamet ta initiativ til et oppstartsmøte. Der
møtes institusjonen, den lokale nærskolen til
institusjonen, PPT vgo og SMI-Fagteamet.
Hensikten med oppstartsmøtet er å se på skoletilbudet med elevens behov i sentrum, og hvordan
skolen skal tilrettelegge for eleven på best mulig
måte.

Selve opplæringen blir normalt gitt ved den
lokale nærskolen til institusjonen.
For beboere som går i videregående skoler er det
den aktuelle skolens rektor som har opplæringsansvaret.

Samtykke fra foresatte

Umiddelbart etter at SMI-Fagteamet har fått
melding om ny beboer i institusjonen vil vi
kontakte det lokale barnevernet i saken og be om
å få signert et samtykke fra de foresatte til
eleven.
Samtykket er nødvendig for at vi skal kunne be
tidligere skole om opplysninger og
dokumentasjon over det skoletilbudet eleven har
hatt.
Samtykket er også nødvendig for at vi skal kunne
henvise eleven til PPT vgo dersom det avdekkes
behov for spesialundervisning.

Spesielt for elever i videregående skole
For elever som plasseres i institusjoner i løpet av
skoleåret følges samme saksgang med samtykke og
oppstartmøte, såfremt det finnes ledige plasser på
aktuell skole og utdanningsprogram.
Elever som ikke ønsker et skoletilbud vil bli henvist
til fylkeskommunens oppfølgingstjeneste.

PPT vgo og SMI-skolen

PPT vgo er fylkets egen PP–tjeneste. De er den sakkyndige instansen som vurderer om eleven har rett
til spesialundervisning etter oppll. § 5-1.
Dersom denne retten defineres vil PPT vgo
skrive en sakkyndig vurdering for eleven. Denne
sakkyndige vurderingen vil ligge til grunn for det
enkeltvedtaket som rektor ved SMI-skolen eller den
aktuelle vg-skole vil fatte for eleven.
Vedtaket vil bestemme innholdet, omfanget og
organiseringa av den undervisninga som blir gitt ved
den lokale skolen.

Videre oppfølging av eleven

PPT vgo og SMI-Fagteamet vil gjennom hele
oppholdet på institusjonen være tilgjengelig for
institusjonen og den lokale skolen med tilbud om
veiledning i arbeidet med eleven.
For grunnskoleelever med vedtak om spesialundervisning vil SMI-Fagteamet etterspørre IOP
og årsrapporter fra den lokale skolen. Dette vil
være dokumentasjon om at eleven har fått det
skoletilbudet vedkommende har krav på.
For elever som følger ordinær undervisning vil en
karakterutskrift eller pedagogisk rapport være
aktuell dokumentasjon.

