
           Oversigt over PPR-betjening af frie skoler fra og med skoleåret 2016/17 

 

Skoleform Specialundervisning Personlig assistance** Hjælpemidler Befordring PPR-betjening 

varetages af 

Frie grundskoler Skrive udtalelser til ansøgning om til-

skud til specialundervisning af elever, 

hvis undervisning i den almindelige 

klasse kun kan gennemføres med støtte 

i mindst 9 undervisningstimer ugentligt  

 

 

Frist 5/9 i skoleåret 

Skrive udtalelser til 

ansøgning om person-

lig assistance (også i 

tilfælde af støttebehov 

under 9 timer) 

 

 

Frist 1. februar forud for 

skoleåret 

Skrive udtalelser til 

ansøgning om hjælpe-

midler 

 

 

 

 

Frist: Løbende når behovet 

opstår 

Skrive udtalelser til elever 

der pga. svære handicap 

har behov for befordring 

til/fra skole 

 

Frist: 1/3 forud for skole-

året/løbende for nye elever 

Skolekommunen 

Almene efterskoler 

og almene frie 

fagskoler* 

Skrive udtalelser til ansøgning om til-

skud til specialundervisning af elever, 

hvis undervisning i den almindelige 

klasse kun kan gennemføres med støtte 

i mindst 9 undervisningstimer ugentligt  

 

Skrives i forbindelse med elevens optagelse på 

skolen 

Skrive udtalelser til 

ansøgning om person-

lig assistance (også i 

tilfælde af støttebehov 

under 9 timer) 

 

Skrives i forbindelse med 

elevoptag 

Skrive udtalelser til 

ansøgning om hjælpe-

midler 

 

 

 

Frist: løbende når  behovet 

opstår 

% Elevens tidligere 

skolekommune 

Efterskoler og frie 

fagskoler* god-

kendt med et sam-

let særligt under-

visningstilbud 

Skrive udtalelser til ansøgning om til-

skud til specialundervisning af elever, 

hvis undervisning i den almindelige 

klasse kun kan gennemføres med støtte 

i mindst 9 undervisningstimer ugentligt 

I særlige tilfælde skrive udtalelse om at 

en elevs støttebehov er særligt omfat-

tende  

 

Skrives i forbindelse med elevens optagelse på 

skolen 

Skrive udtalelser til 

ansøgning om peson-

lig assistance (også i 

tilfælde af støttebehov 

under 9 timer) 

 

 

 

 

Skrives i forbindelse med 

elevoptag 

Skrive udtalelser til 

ansøgning om hjælpe-

midler – dog ikke it-

rygsække på ordblinde-

efterskoler 

 

 

 

 

Frist: løbende når  behovet 

opstår 

% Elevens tidligere 

skolekommune 

           * På frie fagskoler gælder rådgivningsforpligtelsen alene for elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.  

           ** Tidligere kaldet praktisk medhjælp 


