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312 - Årshjul for arbeid med IOP-elever  
 

Tidspunkt: Aktivitet Deltakere Ansvarlig 
Mai/juni 
for nye elever 

Overgangsmøter mellom 
ungdomsskole-videregående 
skole 

Elev, foresatte, PPT, 
ung.skole, kontaktlærere, 
avdelingsledere 

Avdelingsleder 

Mai/juni 
for nye elever 

Invitasjon til besøk på skolen 
for alle nye elever + evt. 
foresatte 
 

Elev, foresatte, evt. følge 
fra ung.skolen 

Avdelingsleder og 
kontaktlærere 

August Oppstartsamtale 1. skoledag. 
Brev eller tlf. hjem for avtale 
om tidspunkt. 
Kontaktlærer ber om elevens 
søkerord mtp søknad for neste 
skoleår 
 
 
Midlertidig enkeltvedtak om 
rett til spesialundervisning 

Alle nye elever + foresatte 
+ 
Alle elever i UP-klasser, 
også de som har gått et år 
tidligere 

Kontaktlærer 
 
 
 
 
 
Rektor og 
avd.leder 
 

September Dialog og medvirkning om mål 
for IOP og forarbeid for 
sakkyndig vurdering 
 
Foreldremøte med info om  
-organisering og innhold av 
opplæringen 
- elevens og foresattes 
rettigheter og plikter 
- forventninger til skole-hjem-
samarbeid 
- muligheter videre etter endt 
skolegang 
 
Foreldresamtaler 
 
Obs bruk av samtykke for 
dialog med foresatte når 
eleven er over 18 år. 
 
Pedagogisk rapport om 
elevene, skal sendes til PPT 
 
Alle elever i ordinære  klasser 
som er aktuelle for IOP: møte 

Foresatte, elev, PPT, 
kontaktlærer og faglærere 
 
 
Foresatte 
 
Eget møte for AOI og eget 
for UP 
 
Uke 39/40 
 
 
 
 
Foresatte og kontaktlærer, 
evt. miljøarbeidere 
 
 
 
 
Den enkelte faglærer 
 
 
 

Kontaktlærer  
 
 
 
Avdelingsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
 
 
 
Kontaktlærer 
samler sine 
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Tidspunkt: Aktivitet Deltakere Ansvarlig 
med foresatte og elev om 
dette 

PPT, kontaktlærer 
foresatte og aktuell 
avdelingsleder 
 

Avdelingsleder 
 
 
 

 Oktober 1.årselever: 
IOP ferdigstilles og sendes 
hjem til foresatte 
 
2. og 3.årselever:  
Justering av IOP 
 
Arkivering av IOP 

 
Foresatte og elev 

 
Kontaktlærer og 
miljøarbeidere 
 
 
 
Avdelingsleder 

November 
 

Sakkyndig vurdering innen 
midten av november. 
 
Evt. justering av IOP etter 
sakkyndig vurdering 
 
Gjennomgang av IOP-er i 
spes.ped.teamet 

 PPT-kontakten 
 
 
Kontaktlærer + 
miljøarbeider 
 
Spes.ped.team 

Desember Forberede halvtårsrapporter. 
 
Gjennomføre elevsamtaler 
med egenvurdering 
 
Vurdere behov for et 4. eller 5. 
år 
 

Elev, faglærer 
 
 
 
 
 
Kontaktlærere med 
foresatte 

Kontaktlærer, 
miljøarbeidere og 
faglærere 
 
 
 
Kontaktlærer og 
avd.leder 

Januar Invitasjon til foreldresamtaler 
med evt. hjelp til neste års 
innsøking 1. februar 
 
Sjekk at alle har ID og passord 
til Vigo i god tid (i uke 1). Info 
om elever som skal søke andre 
tilbud, lagres i en elektronisk 
mappe som rådgiver kan 
bruke. 
 
Halvtårsvurdering av IOP 
 
Arkivering av halvtårsrapporter 
i ESA 

Foresatte, elev, 
kontaktlærer 
 
 
 
 

 

Kontaktlærer 
 
Rådgiver kan 
hjelpe med selve 
innsøkingen 
 
 
 
Faglærer og 
miljøarbeider 
 
 
Faglærer og 
kontaktlærer 
 
Avdelingsleder 

Februar 
 

   

Mars Underveisvurdering Elev, faglærer Kontaktlærer 
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Tidspunkt: Aktivitet Deltakere Ansvarlig 
 
April 
 

Medio april: inntak av elever 
med fortrinnsrett 

Eget inntaksteam i RFK  

Mai 
 

Egenvurderingssamtaler Elev, faglærer Faglærer 

Juni Halvårsvurdering av IOP, dialog 
med foresatte og evt. justering 
av IOP. Kopi av halvtårsrapport 
til elev/foresatte 
 
Årsrapport utarbeides, med 
kopi til foresatte 
 
Arkivering i ESA 

 Kontaktlærer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdelingsleder 

 


