Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Kommunen kan avgjøre hva som er
nærskolen i en forskrift om skolekretsgrenser. Kapasitet på skolen kan bare få betydning
for skolekretsen/nærskolen når det kan dokumenteres at en skole er full.
Opplæringsloven § 8-1

Plass ved Kompetanseavdelingen, Nygard skole?
Alle barn som går i grunnskolen har rett til et tilpasset opplæringstilbud, jf. opplæringsloven
§ 1-3. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev.
Søgne kommune har en kompetanseavdeling knyttet til Nygård skole. Her er det muligheter
for barn med nedsatt funksjonsevne og store sammensatte opplæringsbehov å få sitt
skoletilbud. Dette skoletilbudet vil være annerledes enn det ordinær skole ved Langenes,
Lunde og Nygård skole kan tilby, og vil være spesielt med tanke på:
 Kompetansen hos personalet:
 Flere spesialpedagoger med grunnutdanning som førskolelærer eller
vernepleier
 Stor kunnskap og erfaring om varierte innlæringsmetoder for barn
 Større muligheter til å lage mestringsgrupper på tvers av klassetrinn
 Veksling i bruk av ordinær klasse og mestringsgrupper
 Store muligheter til å møte barn med lignende utfordringer
 Lokaler tilrettelagt for multihandikappede

Foreldre/foresatte har rett til å velge nærskolen for sitt barn, til tross for anbefaling fra kommunen
om et tilbud på kompetanseavdelingen. De kan likevel ikke kreve et tilsvarende tilbud på nærskolen
som det kompetanseavdelingen kan ivareta i forhold til fagkompetanse og organisering av
opplæringstilbudet.

Hvilke behov har eleven som kan få tilbud ved Nygård skole, Kompetanseavdelingen:
-

Sammensatte lærevansker som vil gi behov for et varig tilrettelagt opplæringstilbud
knyttet til kognisjon, språk, sosialt samspill, motorikk, behov for ASK og/eller ADLtrening.

-

Har behov for et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud

-

Eleven har behov for oppfølging fra flere hjelpeinstanser:
 PPT og andre kommunale hjelpetjenester (Fysioterapeut,
ergoterapeut, etc.)
 HABU e.l.
 StatPed
 ABUP
 Frambu
 Signo
 m.fl.

Kort om saksgang for ordinært opptak:
1. Foresatte fyller ut søknad om plass på Nygård skole, kompetanseavdelingen og
sender til Søgne kommune v/ kommunalsjef oppvekst, Postboks 1051, 4682 Søgne.
Frist 1. oktober året før skolestart. Søknadsskjema ligger på kommunens
hjemmeside.
2. PPT gjør en sakkyndig vurdering av hvor barnet bør begynne på skole.
3. Det fattes et enkeltvedtak om skoleplass. Klageadgang.
4. I løpet av våren er det tett samarbeid med tanke på en god overgang. PPT gjør en
sakkyndig vurdering ift. opplæringsloven § 5-1

