ÅRSHJUL OPPFØLGINGSTJENESTEN I FINNMARK, sist revidert 17.08.2017

SKOLESTART
Aug
Hovedoverføring fra VIGO til OTTO (rapport 6A015) – skjer månedlig

Ansvar
Fylkeskoordinator

Lage liste over elever som ikke har møtt til skolestart – OT får oversikten.
Frist: I løpet av de to første skoleukene.
Skolen gjennomfører inntak av nye elever og oppdatere ventelister.
OT kontakter alle på OT lista med tanke på å skaffe en oversikt over status
og oppfølgingsbehov hos den enkelte ungdommen.

Skolene

OTTO: fokus på OSVE, OSNP, OSUT
Fagopplæringskoordintor etablerer kontakt med alle som har søkt
læreplass og ikke fått tilbud. Se årshjul for formidlingsprosessen.
Vurdere igangsettelse av «kvalifiseringskurs/ læreplasskurs» for søkere til
læreplass uten tilbud om kontrakt.
Sept
1. sept, Søkere til læreplass (som ikke har kontrakt) får tilbud om vg3
fagopplæring i skole, og overføres tilbake til avgiverskolen.
1 – 15 sept Oppmelding til privatisteksamen. OT ungdom betaler ikke
avgift.
Skaffe oversikt over status for alle på OT lista.

Lokal OT leder

Fagopplæringskoord.

Opplæringsavdelinga

Lokal OT leder

Gi skriftlig informasjon til alle i målgruppa om hvilke rettigheter de har.
Dersom OT ungdom er under 18 år skal foresatte ha samme informasjon (jf
§ 13-3). Merk – brevet og evt svaret lagres i Public.
Frist - medio sept.
Gjennomføre møte eksterne aktører for å avklare status for ungdommen,
eks NAV og barnevernet andre.
Tett samarbeid med fagopplæringskoordinator ift status for ungdom uten
læreplass. Vurdere oppstart av kombinasjonstiltak eller praksisplass.
OTTO: fokus på OSVE, OSNP, OSUT
Okt
Ajourhold OTTO
OTTO: fokus på OTUK, OTOV koder.
Søkere uten tilbud om læreplass vurderes ift kombinasjonstiltak
(arbeidspraksis + læreplanmål) i samarbeid med NAV.
Årskonferanse – Karriere Finnmark/ Oppfølgingskonferansen
Nov
Ajourhold OTTO
OTTO: fokus på OTUK, OTOV koder.
15. nov Rapportering til Udir
Des
Elever som slutter – overføring av elevtilskuddet på 15000 kr til
Oppfølgingstjenesten (pt ikke gjennomført).

OT leder
Fylkeskoordinator
Lokal OT leder
Fylkeskoordinator
Fylkeskoordinator

Januar
Bistå OT-ungdom med søknader til videregående opplæring, fortrinnsrett/
individuell
Ajourhold OTTO.
OTTO: fokus på OTUK og OTOV koder
1. jan – 1. feb, Oppmelding til privatisteksamen. OT ungdom betaler ikke
avgift.
Feb
1. feb – søknadsfrist for fortrinnsrett, individuell vurdering,
minoritetsspråklige med særskilt språkopplæring, alternativ opplæring
Pasvik, lærekandidater.
15. feb – rapportering fra OTTO til Udir
Bistå OT ungdom med å søke ordinært opptak vgo.
Samarbeid med Karriere Finnmark/ karriereveiledere i forhold til
enkeltungdom eller grupper.
OTTO: fokus på OTUK og OTOV koder
Mars
1. mars Ordinær søknadsfrist videregående opplæring.
Ikke-søkere overføres til OTTO (neste skoleår). OBS! doble skoleår.
Elever som slutter – overføring av elevtilskuddet på 15000 kr til felles
tiltakspott (pt ikke gjennomført).
OT kontakter «egne» ungdomsskoler med elever som ikke har søkt
videregående opplæring. Målet er å avklare ungdommens aktivitet neste
skoleår. Merk, sjekk innhold i partnerskapsavtalen mellom videregående
skole – ungdomsskole.
OTTO: fokus på OSON, OTUK, OTOV
April
Oppfølging av ungdom som ikke har søkt, tilby oppfølgingsavtale. Viktig
med informasjon om fleksible løp.
OTTO: fokus på OSON, OTUK, OTOV
Mai
Oppfølging av ungdom som ikke har søkt, tilby oppfølgingsavtale.

Lokal OT leder

Elever/OT ungdom

Fylkeskoordinator
Lokal OT leder

Fylkeskoordinator

Lokal OT leder

Lokal OT leder

Lokal OT leder

Ajourhold OTTO.
Bistå fagopplæringskoordinator med å finne læreplasser til søkere.
OTTO: fokus på OSON, OTUK, OTOV
Juni
Bistå fagopplæringskoordinator med å finne læreplasser til søkere.
Kvalitetssikre OTTO (før 10. juni)
15. juni – rapportere fra OTTO til Udir
Juli
OT-året avsluttes i OTTO og nytt år opprettes 15. juli

Lokal OT leder
Fylkeskoordinator
Fylkeskoordinator

