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Rutine 3 - Sakkyndig vurdering/tilråding
Hensikt: Sikre en forsvarlig sakkyndig utredning

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)



1

PPT sekretær

2

PPT Leder




PPT sekretær
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PPT
Saksansvarlig

4

PPT
Saksansvarlig

5

PPT
Saksansvarlig

6

PPT
Saksansvarlig






Registrerer henvisning i journalsystemet PPI.

Saken tas opp i inntaksteam
Inntaksteamet foretar en vurdering av hvor lenge barnet kan stå på
venteliste og foretar en prioritering
Fordeler henvisningene til medarbeidere
Sender tilbakemelding til henviser og foresatte om forventet
oppstartsdato
Registrer seg som saksansvarlig i PPI.
Innhenter ytterligere opplysninger fra foresatte, barnehage og eventuelle
andre.
Gjør avtaler om utredning, foretar nødvendig sakkyndig utredning, alene
eller i samarbeid med kollega. Innhenter opplysninger og synspunkter
fra foresatte.
Sammenfatter all tilgjengelig informasjon, drøfter med kolleger i teamet,
eventuelt med leder.
Vurderer om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp, og vurderer
nødvendige hjelpetiltak. Diskuterer med andre på teamet
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PPT Leder
Saksansvarlig
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PPT
Saksansvarlig
PPT
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Utformer sakkyndig tilråding når det er aktuelt. Den sakkyndige
tilrådingen skal utrede og ta stilling til:
- barnets vansker og behov
- barnet sitt utbytte av det ordinære barnehagetilbudet
- innhold og organisering av et forsvarlig stimuleringstilbud
- realistiske mål for barnets utvikling (Rammeplan for
barnehagen).
- om en kan hjelpe på de vanskene barnet har innenfor det
allmennpedagogiske barnehagetilbudet
PP-tjenesten må i sin tilråding ut fra en samlet vurdering beskrive hva
som er et forsvarlig stimuleringstilbud for barnet. Tilrådingen må peke på
områder hvor barnet trenger ekstra hjelp, hvilket innhold den
spesialpedagogiske hjelp skal ha og i hvilket omfang.
Dersom det er aktuelt med gruppeundervisning, kan det også være
nødvendig å uttale seg om gruppens størrelse og sammensetning, ut fra
barnets behov.
Om nødvendig påpekes også behovet for særlig kompetanse og
personellressurser.



Avtaler møter og gir tilbakemelding til foresatte og barnehage.



Sender sakkyndig uttalelse til avdelingsleder spesialpedagogisk team,
med kopi til barnehagen og foresatte.



Avtaler videre oppfølging i forhold til foresatte og barnehage, eventuelle
andre samarbeidspartnere. Alternativt avslutter saken.

Leder
PPT

10 Saksansvarlig
+ kollega

Avvik:
Avvik i forhold til rutinebeskrivelsen registreres i det elektroniske systemet for avviksbehandling,
RiskManager, av den som opplever avviket og lukkes av den ansvarlige (her; leder PPT).
Det vil si at det gjøres endringer/forbedringer i rutiner, som sørger for at avviket ikke oppstår igjen.
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