
Procedure -Team R.O. Interne skemaer 
Procedure  

Skole, PPR og Børne - 
og Ungdomshusene 

Eksterne skemaer 

  
Anbefaling af  
RekreationsOphold 

 

  Info til Team R.O om et barn  

Team R.O. kontakter  
skolen, PPR eller BoU, hvis 
forældrene ikke har  
henvendt sig. 

 
Opfølgning ved forældrene, 
hvis de ikke har henvendt sig 
til Team R.O. 

 

Ansøgningssamtale med 
forældre og barnet. 
 
Team R.O. sender 
spørgeskemaer til skolen og 
BoU.  
 

 
 Ansøgningsskema 
 Barnet udfylder ”Du 

bestemmer” -arket. 
  Samtykkeerklæring (gælder 

for alle professioner, som 
arbejder med familien) 

Udfylder spørgeskemaet. Er 
skolen og BoU uenige 
omkring et ophold, skal der 
holdes et rundbordsmøde.  
Skemaet sendes  retur  
(med posten!!!) til Team R.O 
 i løbet af en uge 

 Spørgeskema For at  
       fremskynde processen,  
       kan I også hente  
       spørgeskemaet på vores 
       hjemmeside. Her kan I  
       samtidig hente og  
       udfylde elevplanen.  
       Dermed undgår I at  
       udsende ”papir” to gange 

Visitation af næste hold 

 Forældrebrev sendes ud 
 Infobrev og elevplan sendes til 

skolen.  
 
 Koordinering af  
        rundbordsmøde 

Bekræftelse om godkendelse 
af opholdet eller at barnet 
står på ventelisten. 
 
 Der skal koordineres et 

rundbordsmøde med 
Team R.O., hvis skolen, 
PPR el. BoU har  

       anbefalet et ophold 

 

  

Skolen udfylder elevplanen 
og sender den til  
Kystsanatoriet 
(mindst 1 uge inden afrejse) 
eller 
til Team R.O.  
(inden visitation !!!) 
 

 Elevplan  

Afrejsedag 
 Lægejournal 
 Tilladelser i forbindelse med 

ophold på Kystsanatoriet 
  

Ophold på Kystsanatoriet 
Forældre - 
og børnesamtaler 

 Forældre sender et postkort  
        til børnene 
 ”Du bestemmer” -forløb 

Dialog med Team R.O. eller 
Kystsanatoriet efter behov 

 

  
Modtagelse af  
skoleberetningen 

 Skoleberetning 

Opfølgningsmøde kort efter 
opholdet 

 Evt. handleplan 
 Pædagogisk beretning 

Hvis skolen, PPR eller BoU 
har anbefalet et 5 ugers 
ophold, er et 
opfølgningsmøde 
obligatorisk. 
Modtagelse af pædagogisk 
beretning på mødet 

 Pædagogisk beretning 
 Evt. handleplan 

Tlf. opfølgning  
eller  opfølgningsmøde 

 Evalueringsskema Evt. opfølgningsmøde  Evalueringsskema 

Telefonisk opfølgning  Evalueringsskema  Evt. opfølgningsmøde  Evalueringsskema 

Ca. 8 uger inden afrejse 

Ca. 5 uger inden afrejse 

5
 u

ger 

1-3 uger efter opholdet 

3 mdr. efter opholdet 

12 mdr. efter opholdet 

Procedure for skoler og Børne-og Ungdomshusene: 
Skolesundhedstjenesten tilbyder RekreationsOphold i Danmark til børn og unge, som har 
udfordringer i skolen eller hjemmet eller som vil forbedre deres livsstil. Opholdene er på 3 eller 
5 uger med og uden skolegang for børn i alderen 6-15 år. Relevante oplysninger kan indhentes 
hos Team R.O. eller på hjemmesiden www.dksund.de. 

OBS: Nedestående diagram beskriver proceduren af et 5 ugers ophold. Ved et 3 ugers ophold 
bortfalder udfyldelsen af elevplanen.  

http://www.dksund.de

