Design:

Hvilke rettigheter har foreldre og barn?

Her finner dere oss

Foresatte og barn har rett
på tilbud om pedagogiskpsykologisk rådgivning i
nærheten av hjemstedet.
(§ 5-6 i Opplæringsloven)

Foresatte har rett til å
være med når det skal
avgjøres om hvilke tiltak
som skal settes i gang.
(§ 5-4 i Opplæringsloven)

Senter for barn og unge
Skåregaten 101
5528 Haugesund
(Inngang fra Kirkegaten, 4. etg)

Barn, unge og voksne med
særskilte behov har rett til
spesialpedagogisk hjelp eller
spesialundervisning etter
en sakkyndig vurdering.
(§§ 5-1, 5-7 og 5-3
i Opplæringsloven)

Vi som arbeider på PPT
har taushetsplikt. Hvis
andre enn foresatte ønsker
barnet henvist til PPT,
må alltid foresatte
samtykke til dette.

Postadresse
Postboks 2160
5504 Haugesund
Telefon: 52 74 34 80
Telefaks: 52 74 34 81
E-post: ppt.kontoret@haugesund.kommune.no

konvoihaugesund.no

Senter for
barn og unge

PPT

for Haugesund, Sveio og Utsira

Dersom det er behov henviser PPT også videre til:
•	Rehabiliteringstjenesten
• Barne- og ungdomspsykiatrien
•	Ulike kompetansesentre
• Privatpraktiserende psykolog

Hvem er vi?

Hvorfor PPT?

Hva arbeider vi med?

hvordan arbeider vi?

PPT betyr:

PPT er et sted der foresatte kan henvende seg
med spørsmål i forhold til barn og unges utvikling.

•	Ulike funksjonshemminger
•	Lærevansker
•	Språk- og talevansker
•	Medisinske diagnoser
som trenger oppfølging
•	Syn- og hørselsvansker
•	Utfordrende atferd
• Kriser og følelsesmessige
vansker
• Psykisk helse
•	Fremskutt og utsatt skolestart

•	Samtaler med barn,
ungdom og foresatte
•	Veiledning til foresatte,
barnehage og skole
• Prøver, tester og observasjoner
•	Sakkyndighetsarbeid i forhold
til spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning
•	Tilrådning av ekstra ressurser
•	Rådgivning og behandling
• Kompetanseheving rettet mot
barnehage og skole gjennom
ulike prosjekter og kurs

«Pedagogisk Psykologisk Tjeneste»
I PPT jobber det mange
yrkesgrupper som har
kompetanse rettet mot
barn, unge og voksne:
- pedagoger
- psykologer
- sosionomer
Alle med ulik spesialisering

PPT tilbyr tjenester for:
- barn og unge fra 0-16 år
- voksne over 20 år
Fylket har ansvar for
videregående opplæring.

Drøft gjerne med helsesøster, barnehagen,
skolen eller ta kontakt direkte med oss.
Når andre ønsker å henvise barn eller unge til PPT,
skal foresatte gi samtykke.
PPT jobber ut fra tanken om at tidlig hjelp er god hjelp.
PPT samarbeider med helsestasjoner, fysio- og ergoterapitjenesten, barnehager, skoler og barneverntjenesten.

