Notat

Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget

Skoler & Uddannelses overholdelse af sagsbehandlingsfrister i perioden
1. maj 2019 til 31. marts 2020
I det følgende gennemgås overholdelse af PPR sagsbehandlingsfrister.
PPR-Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Indenfor PPRs område er der vedtaget sagsbehandlingsfrister for:

Dato: 24. maj 2020
Sags nr.: 00.15.20-A26-1-20
Sagsbehandler: ama





Plads i særlige dagtilbud efter Servicelovens § 32 (12 uger)
Plads i særlige klubtilbud efter Servicelovens § 36 (12 uger)
Iværksættelse af pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) efter indstilling i
henhold til Folkeskoleloven (1-4 uger).
(Småbørn indstilles også til PPV efter Folkeskoleloven)

Plads i særlige dagtilbud efter Servicelovens § 32 (12 uger)
PPR har hidtil haft 100 % målopfyldelse i forhold til dagtilbud, idet PPR har haft
meget få børn med et støttebehov, der medførte bevilling af tilbud efter SEL
§32. Albertslund kommune har ingen dagtilbud oprettes efter §32, hvorfor alle
pladser købes i andre kommuner.
PPR igangsatte pr. 1. maj 2018 en ændring i registreringspraksis for iværksættelse af PPV.
Iværksættelse af pædagogiskpsykologisk vurdering efter indstilling
Antal indkomne ansøgninger i perioden
Behandlingsfrist under 4 uger
Behandlingsfrist over 4 uger
Manglende dato

Opgørelsesperiode:
Første 1. maj 2019 (OBS)
31. marts 2020.
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Sagsbehandlingsfristerne er overholdt i 44,2% af tilfældene. I 25,3% af tilfældene er det usikkert, hvorvidt behandlingsfristen er overholdt, fordi der mangler
datoer.
For de 30,5 procent af sagerne hvor fristen på 4 uger er overskredet gælder, at
det skyldes langtidssygdom hos en psykolog, der ikke kom tilbage til kommunen
og barsel hos en psykolog uden mulighed for vikardækning på det tidspunkt
barslen fandt sted. Det betød, at sagerne skulle fordeles til andre psykologer og
dermed længere sagsbehandlingstid. Hvad angår de 25,3 procent af sagerne,
hvor der ikke er en kendt dato, kan oplyses, at der er indført, en praksis der
fremadrettet sikrer at datoer for modtagelse, igangsætning og færdiggørelse af
PPV´er vil være kendte og vil blive fremlagt i fremtidige sager til kommunalbestyrelsen.
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