
Kragerø kommune & Telemark fylkeskommune 

Revidert LVU Vestmar 20.09.18 
 

OVERGANGSRUTINER UNGDOMSSKOLE – VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

NÅR TILTAK ANSVARLIG 
August Kartleggingsprøver m/resultatoppfølging  

(norsk, engelsk, matematikk) 
vgs- faglærere 

VIP-makkerskap, trygg overgang Vgs, kontaktlærer og 
faglærer 

Plan for og oppstart av faget Utdanningsvalg 
 

Rådgiver /lærer u-skole 

September Møte med PPT fra fylkeskommunen og PPT 
Kragerø: Gjennomgang av elever som skal søke 
fortrinn §6-17 og §6-15. Avklare Individuell 
behandling eller Tilrettelegging. 
 
Møte med foresatte med elev, foresatt, 
kontaktlærer og rådgiver om tilmelding til Fylket 
for å søke på fortrinn. Sende tilmelding. Frist 
01.10 
 

Rådgiver/kontaktlærer/ 
Spesped- koordinator 
 u-skole 

September Foreldremøte Kragerø: Orientering om UTV – plan 
og søknadsprosedyrer. Informasjon fra 
videregående skole og NAV . 

Rådgiver u-skole 
 

September-
oktober 

Sannidal: Bedriftsbesøk, forberedelse og 
gjennomføring av egen yrkesmesse på skolen 
 

Rådgiver u-skole/ 10.trinn 

Oktober 1. oktober frist for tilmelding for elever som skal 
søke fortrinn. Vedlegg: Pedagogisk årsrapport (mal 
fra fylkeskommunal PPT), IOP og enkeltvedtak om 
spesialundervisning. Opplæringsloven § 6-15 og § 
6.17 
 

Rådgiver u-
skole/kontaktlærer 
PPT 

Oktober-juni Kontakt/besøk på vgs for fortrinnselever etter 
behov. 

Rådgiver/kontaktlærer/ 
Avdelingsleder vgs 

November Foreldremøte Sannidal: Orientering om UTV – 
plan og søknadsprosedyrer. Informasjon fra 
videregående skole og NAV  

Rådgiver u-skole 
Rådgivere vgs 
 

Gjennomføre 1 dags praksiskurs på vgs for elever 
på 10.trinn (uke 47/48) 

Videregående skoler 

Infomøte om kombinasjonsklasse på 
ungdomsskolen med elev, foresatte og 
kontaktlærer 

Rådgiver vgs 
 

Desember Møte med foresatte/elev: Elever som har behov 
for spesialundervisning på videregående og for 
elever som har behov for individuell behandling § 
6-22 og 6-25. 

Rådgiver u-skole 
Kontaktlærer 
 
 

Skolebesøk av NAV Kragerø 
Info om arbeidsmarked og viktigheten av livslang 
læring 

Rådgiver u-skole 
Talenthuset 

Kartleggingsprøver kombinasjonsklassen 
(sendes læringssenteret før jul) 

SNOkoordinator/ 
læringssenteret 

Januar 
 

Tilbakemeldingsmøte kombinasjonsklassen 
m/elev og foresatte 
 

Læringssenteret,  
Rådgiver u-skole 

 



Kragerø kommune & Telemark fylkeskommune 

Revidert LVU Vestmar 20.09.18 
 

 
 
 
 
 
Januar 

Møte med PPT fra fylkeskommunen og PPT 
Kragerø: Gjennomgang av elever som skal søke 
individuell behandling § 6-22 og 6-25, og elever 
som har behov for spesialundervisning. 

PPTfylket 
 
 
 
 
Rådgiver u-skole 

 
Individuell veiledning for alle elever på 10.trinn. 
Info og tilbud om åpen skole i Grenland 

 Søke i vigo: Alle elever som skal søke Fortrinn, 
Individuell behandling eller er minoritetsspråklige.  
Frist 1.2 

Elev /foresatte/ 
Rådgiver u-skole 

 Sende skjema med vedlegg til Fylket  
1. februar for elever som skal søke om individuell 
behandling § 6-22 og  § 6-25. Vedlegg: Pedagogisk 
rapport, enkeltvedtak om spesialundervisning, IOP 
og sakkyndig vurdering fra grunnskolen. 

Rådgiver/spespedlærer/ 
Kontaktlærer u-skole 

Yrkesorienteringsdag m/ dialogkafe for  
10. klasse, Kragerø videregående 

Videregående 
Opplæringskontoret 

Februar-
mars 

Ordinær søknadsfrist 1.3 
Søke på videregående opplæring i vigo 
 

Elev 
Foresatte 
Rådgiver u-skole  

Melding om tilretteleggingsbehov.  Elever som 
har behov for tilretteleggingsbehov – 
dokumentasjon sendes til inntakskontoret. Skjema 
fylkets hjemmeside.  
Frist 1.3 

Kontaktlærer/elev/foresatte 
Rådgiver u-skole 

April Eventuell endring av søknad i vgo må meldes 
rådgiver. Frist 15.4 

Elev 
Rådgiver u-skole 

 Gjennomføring av praksiskurs,  
2 dager for elever på 9.trinn (uke 16/17) 

Videregående skoler 

Jobbskygging 8.klasse Rådgiver/kontaktlærer u-
skole 

Møte med Kragerø videregående skole. 
Gjennomgang av alle elever som har 
tilretteleggingsbehov. 

Avdelingsleder på Kragerø 
vgs 

April-juni Starte arbeid med elever på 9.trinn som er tenkt 
søkt inn på Fortrinn.  

Spesped koordinator 
Rådgiver u-skole 

Mai Overgangsmøter med foresatte, rådgiver 
ungdomsskolen og rådgiver Kragerø vgs. 

Avdelingsleder på Kragerø 
vgs 
 

Elevene får melding om prøveinntak. Inntakskontoret 

Mai - august Overgangsmøter med elever på10.trinn- elever 
som har særskilte behov. Med elev, foresatte og 
representant fra u-skolen. 

Videregående skoler 
Avdelingsleder vgs 
Kontaktlærer u-skole 

Juni Info om språkvalg og konsekvenser i vgs til nye 8. 
klasse 

Ledelsen u-skole 
Rådgiver u-skole 

Juli Elevene får melding om hovedinntaket Inntakskontoret 
 

 

 


