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Ansøgningen sendes til: 
Center for Børn og Familie, PPR 
Ullasvej 23,  
3700 Rønne 

Private skoler 
Ansøgning om støtte i SFO 

Skoleåret:

Barnets fulde navn: Cpr.nr.: 

Børnehaveleder/klasselærer: Klasse i indeværende 
skoleår:    

Udvikling 
Hvilke tiltag er gennemprøvet og hvilke forandringer er der sket (særlige støtteforanstaltninger, 
pædagogiske tiltag, testresultater, observationer) 

Vanskeligheder og behov 
Beskrivelse af hvordan og i hvilke sammenhænge eleven er i vanskeligheder. 

Sammenfatning fra møder i børnehaven, klassekonferencer, netværksmøde o.lign. 
Herunder begrundelse for støtte, visitation til andre specialtilbud og aftaler om øvrige tiltag og forløb 

Støtten ønskes anvendt til 
Beskrivelse af i hvilke kontekster og til hvilket formål støtten ønskes anvendt 

Vedlagt er: 

 Overgangsmateriale fra børnehaven 

 Elevplan 

 Samtaleark 

 Udviklings- og handleplan 

 Andet  
_____________________________________________________________________ 
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Udfyldes af PPR 
Oversigt over undersøgelser – både interne og eksterne  (kan vedlægges som bilag) 
      
 
 
 
Notat fra overgangssamtale i børnehaven/ klassekonference 
      
 
 
 
Samlet konklusion på evt. nye undersøgelsesresultater 
      
 
 
 
Anbefaling af relevant(e) støtteforanstaltning(er) 
      
 
 
 
Uddybende kommentarer fra forældre 
Forældrenes kommentarer til skolens eller PPRs oplysninger/anbefalinger  
      
 
 
 
Hvis der har været samarbejde med andre relevante instanser kan det oplyses her (f.eks. læge, hospital, 
sagsbehandler) Evt. undersøgelser kan vedlægges som bilag   
      
 
 
 
 
Underskrift forældre 
 
Dato:                      
 
  
 Underskrift forældre 
 
Anbefaling skoleleder 
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Ansøgningen er sket i samråd med forældrene jvf.  Bek. om folkeskolens specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand kap. 2 § 5 ) 
 
 
Underskrift skoleleder 
 
Dato:       
 
 
Underskrift skoleleder 
 
 
Underskrift PPR medarbejder 

 

 
Dato:                
 
 
Underskrift PPR medarbejder 
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