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Rutine: Overgang fra barnehage til barneskole for
elever med vedtak etter opplæringsloven § 2.16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og
supplerande kommunikasjon (ASK)
Hensikt:

Å sikre at tilbudet og kompetansen rundt elever som har behov for
§ 2.16 - ASK er ivaretatt fra første dag i 1. klasse.

Oppl.l.§ 2.16: Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande
kommunikasjon (ASK)
Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og
supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige
kommunikasjonshjelpemiddel i opplæringa.
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Utfører ansvarlig:
( ansatt,
enhetsleder, osv)
IP koordinator

Aktivitet:


2

PPT og styrer i
barnehagen



3

Rektor i samarbeid
med ergo / fysio og
evt PPT



6

Styrer og rektor
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Rektor

7

Seksjonsansvarlig
skole og
barnehage,
ASK – arb.gruppe,
Rektor
Rektor
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Overgangen må være beskrevet i Individuell plan (IP)
dersom eleven har det
PPT i samarbeid med barnehagen gir informasjon til
skolen om hvilke elever de får som har behov for ASK
Så tidlig som mulig og senest 1.oktober året før barnet
begynner på skolen.
Sørge for å innhente informasjon om behov for fysisk
tilrettelegging
Oppstart av tilretteleggingen må skje senest 1.desember
Innunder dette kommer søknader til hjelpemiddelsentralen
Lag en plan for overgangen til skolen senest 1.desember
Planen må sikre besøk i barnehagen/ skolen minimum 4
ganger i løpet av våren i tillegg til de faste møtepunktene
som alle barna har
Planen skal ha virkning senest 1.januar
Fastsette personalteamet rundt eleven innen 1.mars
Gi god informasjon og finne personer som har
kompetanse og motivasjon til å jobbe med ASK
Innførings kurs i ASK (vår og høst)
Opplæring både teknisk og pedagogisk og i forhold til
kommunikasjon. Evt tilbud om tegn til tale kurs lokalt eller
eksternt.
Sørge for at lærer / miljøpersonale deltar
Sørge for at lærer og miljøpersonale deltar på felles ASK nettverk i løpet av året, se årshjulet
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Rektor, PPT



Vurdere behov for samarbeidsavtale med 2. eller 3.
linjetjenesten

Avvik:
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i RiskManager. Det vil
si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.
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