
 

 

  

Kriterier Klage 

Utsatt- 
skolestart 

 
Svar på søknad om utsatt- 
skolestart er et 
enkeltvedtak, jf. 
forvaltningsloven § 2.  
Vedtaket kan påklages, med 
en klagefrist på tre uker 
jf. fvl. §§ 28 og 29. 
 
En eventuell klage må være 
skriftlig og begrunnet.  
Den skal sendes til skoleeier.  
 
Klagen vil bli oversendt 
Fylkesmannen i Finnmark 
dersom Skoleeier ikkr tar 
klagen til følge.  
 
Fylkesmannens avgjørelse er 
endelig og kan ikke påklages. 
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Foresatte søker utsatt-
skolestart til skoleeier. 

Skoleeier ber om en 
sakkyndig vurdering fra PPT 
i forhold til søknaden.  

Med begrunnelse i PP-
tjenesten sin sakkyndighet 
kan skoleeier fatte vedtak 
om utsatt skolestart.  

Skoleeier skriver vedtaket, 
som sendes foresatte og 
kopi til PPT, barnehage og 
skole.  

 



 

 
  

Målgruppe 

Opplæringsloven § 2 – 1,  3. ledd 

Målgruppe: 
 
Tjenesten gjelder for barn 
som fyller 6 år det 
kalenderåret det skal begynne 
på skolen 
 
Søknadsfrist er satt til 
1. februar det kalenderåret 
barnet skal begynne på 
skolen. 
 

”Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom 
det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga 
si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra 
krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan 
kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år.” 

Det er Pedagogisk-psykologisk tjeneste som gjennomfører sakkyndig vurdering i forhold 
til utsatt skolestart. Vurderingen gjøres blant annet på grunnlag av samtaler med 
foresatte, observasjoner i barnehagen, oppgaver (modenhetsprøver) med barnet og 
opplysninger fra barnehagen. 

Ved sakkyndig vurdering i forhold til utsatt skolestart er vanlige argumenter: Barnet er 
lite moden for alderen. Enkelte barn kan være utrygge både sosialt og intellektuelt og vil 
kanskje profittere på å være av de eldre i klassen når de begynner på skolen.  


