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Myndighedsrådgiver
En anbringelse udenfor hjemmet overvejes.

• Forældrene orienteres
• Rådgiver kontakter PPR Aalborg.

Myndighedsrådgiver
• Hvis barnet ikke har en aktiv sag hos

PPR, fremsender rådgiver KABU-ske-
ma til barnets skole og anmoder om
dette returneret.

• Myndighedsrådgiver sørger for, at
barnet indskrives på distriktsskolen i
beliggenhedskommunen og videre-
formidler KABU-skema.

PPR
• Hvis barnet har en aktiv sag hos PPR Aalborg, anmoder PPR

aktuel skole om at udfylde KABU-skema.
• Når KABU-skema modtages fra aktuel skole, udfylder PPR fag-

person PPV-del i KABU-skema.
• Fagperson sender KABU-skema til myndighedsrådgiver, foræl-

dremyndighedsindehaver og journalisere selv dette.

Myndighedsrådgiver
• Dialog mellem myndighedsrådgiver og den centrale visitation om

barnets undervisningsbehov.
• Myndighedsrådgiver kan tage kontakt til PPR ved behov.
• Myndighedsrådgiver orienterer PPR psykolog om påtænkt belig-

genhedskommune, hvis PPV i KABU peger på et specialpædago-
gisk behov.

PPR psykolog 
• PPR psykolog kontakter PPR i beliggenhedskommune for at

afklare, om beliggenhedskommunen kan tilgodese barnets un-
dervisningsbehov.

• PPR psykolog meddeler myndighedsrådgiver udfaldet af drøftel-
serne med PPR i beliggenhedskommunen.

Barnet er ikke kendt af PPR Barnet er kendt af PPR

Barnets 
undervisnings-
behov kan ikke 
tilgodeses

Barnets undervisningsbehov 
kan tilgodeses

Myndigheds- 
rådgiver 
• Ny påtænkt

beliggenheds-
kommune skal
udpeges.

PPR
• PPR Aalborg indhenter samtykke til

fremsendelse af KABU-skema og PPR-
sag til beliggenhedskommunen. 

• Kopi af KABU-skema og PPR-sag sendes
til PPR i beliggenhedskommunen med
anmodning om, at Skolestatus videre-
sendes til det nye skoletilbud.
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Opfølgning – Undervisningstilbud i folkeskole eller spe-
cialklasse/skole

• Myndighedsrådgiver anmoder en gang om året skolen
om at udfylde blanket ICS:120:

• Hvis eleven går i specialklasse/skole anmodes også om
specialpædagogisk elevplan

• Rådgiver kan kontakte PPR og UU i beliggenhedskom-
munen, hvis der er behov for samarbejde om skoledel-
en.

• PPR fra beliggenhedskommunen deltager i opfølgning-
smøde med skolen og myndighedsrådgiver deltager ved
behov.

Opfølgning – Undervisningstilbud på intern skole

• PPR kontakter intern skole om dato for revisitation og
specialpædagogiskelevplan, samt anmoder om, at sko-
len sender dette til både PPR og F&B’s hovedpostkasse.

• Materialet gennemlæses af PPR og rådgiver, som hver
især vurderer om deres deltagelse er nødvendig.

• Hvis PPR Aalborg ikke deltager, vil PPR i beliggenhed-
skommunen sørge for opfølgning på skoletilbud

Genanbringelse

• Skema for ”Før anbringelse” følges.

Praktisk

• PPR sørger for at indhente samtykke fra forældremyn-
dighedsindehavere til videreformidling af KABU-skema
og PPR sag til beliggenhedskommune, når anbringelsen
er endeligt besluttet.

• UU inddrages af Rådgiver såfremt eleven går i udsko-
lingsklasse

• Anbringelse i sommerferieperioden: PPR kontaktes på
hovednummer 93520222. UU kan kontaktes i forhold til
udskolingselever

• Såfremt der eftersøges en intern skole – også tidsbe-
grænset, skal dette afklares med PPR ledelse. Samti-
dig skal muligheden for senere inklusion i kommunalt
undervisningstilbud foreligge.

• PPR medtænker så vidt muligt transportforhold ved
vurdering af undervisningstilbud.
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