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Opprett IPLU for ny elev 
Start et nytt skjema fra denne linken (URL)  

https://skjema.larvik.kommune.no/sd/skjema/LK0466/ 

Oppdater/rediger/endre eksisterende IPLU 

Start Min side  
Velg Rediger-symbolet og oppdater skjema med endringene du vil legge til 

Fullfør oppdatering/redigering 
Bruk Lagre-knappen når du har fullført oppdateringen/endringen 

Link/url til Min side - https://skjema.larvik.kommune.no/sd/MinSide.aspx 

 

Avslutte oppdateringen/redigering 
Avslutt ved å gå til Mine skjema eller avslutt nettleseren 

 

 

 

Legg til navn og personnummer i notatfeltet 
Du kan legge til tekst for hvert skjema i notatfeltet når du er inne på min side, teksten blir automatisk 

lagret på din brukerkonto 

 

https://skjema.larvik.kommune.no/sd/skjema/LK0466/
https://skjema.larvik.kommune.no/sd/MinSide.aspx


 

 

Hvordan finne skjema når jeg ikke har direkte-link tilgjengelig 
Du finner skjema på larvik kommunes hjemmesider www.larvik.kommune.no. Du klikker deg inn på 

knappen Barnehage 

 

 

Velg deretter Behov for særskilt tilrettelegging 

 

Det er 2 innganger til skjema 

Alternativ 1 via Skjema-knappen 
Skjema for styrere og pedagoger samt foresatte til barn som trenger spesialpedagogisk hjelp 

https://www.larvik.kommune.no/barnehage/behov-for-saerskilt-tilrettelegging/skjema/ 

 

 

Her velger du knappen merket IPLU – Spesialpedagogisk hjelp 

http://www.larvik.kommune.no/
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/behov-for-saerskilt-tilrettelegging/skjema/


 

Her velger du knappen merket IPLU – Spesialpedagogisk hjelp 

 

Alternativ 2 via Spesialpedagogisk hjelp-knappen 
Informasjon om rettigheter knyttet til spesialpedagogisk hjelp og saksgang 

 

https://www.larvik.kommune.no/barnehage/behov-for-saerskilt-tilrettelegging/spesialpedagogisk-

hjelp/ 

 

https://www.larvik.kommune.no/barnehage/behov-for-saerskilt-tilrettelegging/spesialpedagogisk-hjelp/
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/behov-for-saerskilt-tilrettelegging/spesialpedagogisk-hjelp/
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/behov-for-saerskilt-tilrettelegging/skjema/


 

 

 

Her velger du knappen IPLU – Spesialpedagogisk hjelp 



Logg inn med ID-porten 
 

Logg inn på Min side 
Hvis du logger inn på Min side for å oppdatere ILPUer vil listene dine være tomme inntil du er 

innlogget, buk knappen Logg inn øverst til høyre. 

https://skjema.larvik.kommune.no/sd/MinSide.aspx 

 

 

 

Logg inn med skjema 
Når du klikker rett på skjemalinken direkte kommer du rett til ID-porten pålogging der du kan velge 

autentiseringsmetode. 

https://skjema.larvik.kommune.no/sd/skjema/LK0466/ 

 

 

 

https://skjema.larvik.kommune.no/sd/MinSide.aspx
https://skjema.larvik.kommune.no/sd/skjema/LK0466/


 

 

Fullfør IPLU, send til arkivering 
Når du er klar for å fullføre velger du neste-knappen til du kommer til oppsummeringen. Her velger 

du Send inn 

 

 

Web- kvittering etter innsendt søknad 
Når du har fullført søknaden vi denne kvitteringen komme som en bekreftelse på innsendingen 

IPLU er innsendt med referansenummer «12345678» 

Skjema vil automatisk avlevere fullført skjema til barnets mappe i websak. 

Epostbekreftelse 
Når du har fullført søknaden vi denne bekreftelsen komme på epost 

Skjema med referanse «12345678» er innsendt 



Bekreftelse på innsendt IPLU via elektronisk skjema. Filen er lagret i barnemappe i websak. 

Larvik kommune 

v/skjemaansvarlig 

 

 


