Generelt sett er det i dag vanskelig å få framskutt skolestart. Dette fordi
barna nå starter på skolen når de er 6 år, og det er mye modning som
skjer i løpet av et år hos førskolebarnet.
Barnet må være motivert for skolestart, og skal på alle utviklingsområder
ligge på høyde med seksåringene. Det er ikke nok med begrunnelse for
framskutt skolestart at lekekammeratene skal begynne på skolen. Selv
om barnet framstår som modent for skolestart fysisk, sosialt og
intellektuelt 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.

Framskutt skolestart
Nordkapp kommune

Det er barnets beste som må stå i sentrum. Foreldre oppfordres til å ta
kontakt med PPT for å få informasjon og drøfte saken før de søker om
framskutt skolestart.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Nordkapp kommune
Postadr.: Boks 445, 9750 Honningsvåg.
tlf: 784 76577, 784 76578,784 76579
Besøksadr.: Kirkegata 1
www.ppt-nordkapp.no

Informasjon til foresatte, skoler og barnehager

Søknadsfrist til Oppvekst og kultur for framskutt skolestart er
1. februar det året barnet søkes inn i skolen.
Dersom det kommer inn søknad på høsten året før, starter ikke PPT med
saken før etter nyttår.

Framskutt skolestart

I PP-tjenestens retningslinjer står det: ”Retten til framskutt skolestart er
knyttet til at barnet har oppnådd en modning sosialt, kognitivt og
motorisk slik at det minst er på nivå med seksåringene.”

Noen foreldre ønsker å la barnet sitt begynne ett år før ordinær
skolestart. Det er viktig at skoler og barnehager informerer foreldre om
hvilke retningslinjer som gjelder og hva utredningen i forhold til
framskutt skolestart innebærer.

PPT vurderer barnets helhetlig modning, dette innebærer også barnets
emosjonelle reaksjoner. Noen barn opplever testsituasjonen som
vanskelig. Det er mye et barn skal svare på og gjøre under testingen,
noen av oppgavene er det også tidsfrister for. Foreldre bør derfor vurdere
om barnet er i stand til å takle en slik situasjon.

Opplæringsloven §2.1 står det: ”Dersom foreldra søkjer om det eller
samtykkjer, kan kommunen etter sakkundig vurdering la eit barn ta til på
skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.”

Ut i fra informasjonen PPT har innhentet, skriver de en sakkyndig
vurdering. Den sakkyndige vurderingen sendes Nordkapp kommune
oppvekst og kultur, og i kopi til foresatte, skole og barnehagen.

Foreldrene må sende skriftlig søknad til Nordkapp kommune, oppvekst
og kultur, der de begrunner hvorfor de ønsker skolestart for barnet.
Søknaden videresendes Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Nordkapp
(PPT) for en sakkyndig vurdering av barnets modenhet.

Dersom foresatte ønsker å anke saken, må dette gjøres innen to uker etter
at svaret er mottatt.

PPT gir sakkyndig vurdering på grunnlag av:
• En pedagogisk rapport som barnehagen må fylle ut
• Kartlegging barnehagen gjør av barnet ”Alle med” og ”TRAS”.
• Samtale med foreldre
• Samtale med barnehagens personale
• Samtaler med barnet
• Observasjon i barnehagen
• Evnetest

