Oslo kommune
Utdanningsetaten
Sommerskolen Oslo
Unntatt offentlighet
Off §13 jf fvl § 13 første ledd nr 1

Behov for særskilt tilrettelegging i Sommerskolen Oslo
Foresatte til elever med behov for særskilt tilrettelegging må fylle ut og sende dette skjemaet til Sommerskolen Oslo.
Frist for å sende inn skjemaet er fredag 12. april 2019. Foresatte blir kontaktet senest torsdag 16. mai 2019.
Skjemaet sendes til:
Sommerskolen Oslo
v/ Utdanningsetaten Oslo
Pb 6127 Etterstad,
0602 Oslo.
Konvolutten merkes: «Særskilt tilrettelegging»
NB: Dette er ikke et påmeldingsskjema. Det er elektronisk påmelding til kurs på sommerskolenoslo.no.
Undervisningsgruppene er på mellom 25–30 elever. Det er én lærer og én assistent i hver gruppe. Behovet for særskilt
tilrettelegging vurderes på grunnlag av utfylling av dette skjemaet og i samråd med foresatte og skole. Sommerskolen
Oslo tar kun kontakt med skolen dersom foresatte samtykker til det. Det er svært viktig at foresatte gir riktig og
utfyllende informasjon om elevens behov. Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt og er unntatt offentlighet.

Informasjon om elev og foresatte
Elevens navn

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Skolen eleven går på skoleåret 2018/2019

Navn på foresatt/kontaktperson

Tlf. foresatt/kontaktperson

E-postadresse foresatt/kontaktperson

Samtykke
Ja, jeg samtykker til at Sommerskolen Oslo kan ta kontakt med skolen eleven går på for å innhente
informasjon om elevens behov for tilrettelegging.
Nei, jeg ønsker ikke at Sommerskolen Oslo tar kontakt med skolen eleven går på.

Beskriv kort elevens vansker/utfordringer

Informasjon om elevens behov
Deltok eleven på kurs i Sommerskolen Oslo 2018?

Ja

Nei

Har eleven spesialundervisning skoleåret 2018/2019?

Ja

Nei

Går eleven på spesialskole eller i spesialgruppe?

Ja

Nei

Har eleven behov for ekstra støtte i undervisning og friminutt?

Ja

Nei

Her ønsker vi å få vite mer om elevens fungering i en gruppe på 25-30 barn:
•

Kan eleven ta imot og rette seg etter beskjeder som gis til hele gruppen?

Ja

Nei

•

Kan eleven følge felles regler og rutiner i gruppen?

Ja

Nei

•

Har eleven behov for ekstra støtte på tur?

Ja

Nei

Ja

Nei

Har eleven behov for ekstra støtte i vannet under svømmeopplæring?

Utdypende beskrivelse av elevens behov for tilrettelegging

Beskriv elevens behov for faglig og sosial tilrettelegging. Utdypende dokumentasjon sendes som vedlegg.

Allergier/kroniske sykdommer

Har eleven allergier, kroniske sykdommer eller bruker medisiner som det er viktig at
Sommerskolen Oslo vet om? Hvis ja, utdyp:

Hjelpemidler

Bruker eleven hjelpemidler som det er viktig at Sommerskolen Oslo vet om? Hvis ja,
utdyp:

Sted/dato: ……………………………………

Foresattes underskrift

Ja

Nei

Ja

Nei

