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Rutine 2 Skole - Henvisning til PP-tjenesten
Hensikt: For å gi PPT best mulig grunnlag for å kunne foreta en sakkyndig vurdering, og for
å sikre kortest mulig saksbehandling, må skolene følge felles rutine, og felles oppsett for
dokumentasjon.
Den utprøving av tiltak og vurderingen som skolen har gjort, skal gi et solid grunnlag for å
vurdere om eleven skal henvises til PP-tjenesten, eller om ytterligere tilpasning skal prøves
ut.

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)



Informerer ledelsen om at henvisning til PPT er ønskelig etter utprøving
og vurdering av tiltak.



Innhenter samtykke fra foreldre og elev (15 år)før henvisning til PPT
(se handlingsveileder Stafettloggen)



Fordeler arbeidsoppgaver/ansvaret mht til oppdatering av
dokumentasjon til utfylling av dialogverktøyet, setter tidsfrister for
oppgavene



Beskriver skolens forutsetninger for tilpasset opplæring (antall elever i
klassen/ gruppen, Antall delingstimer, utstyr/ materiell, rom til
gruppedeling, spesialpedagogisk kompetanse på skolen.)
Foreldre og elev (15 år) samtykker til henvisningen
Oversender henvisningen med dialogverktøyet / ev. utskrift av
Stafettloggen til PPT

1 Kontaktlærer

2

Kontaktlærer

3 Kontaktlærer

4 Rektor


5 Rektor



Avvik:
Avvik i forhold til rutinebeskrivelsen registreres i RiskManager, det elektroniske systemet for
avviksbehandling, og behandles. Det vil si at den ansvarlige lederen som får rapportert avviket har
ansvar for å sette i gang prosesser som fører til at endringer i rutiner, eventuelt andre tiltak, som fører
til at avviket ikke forekommer igjen

Vedlegg:
1. Henvisningsskjema til PPT
2. Mal for dialogverktøyet
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Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Haugesund, Sveio og Utsira
HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT (konfidensielt når utfylt)
HENVISNING VEDR: INDIVIDSAK: FYLL UT HELE SKJEMAET.
HENVISNING VEDR: SYSTEMSAK: FYLL UT ”BHG/SKOLE” OG ”GRUNN” SIDE 1 OG ”SYSTEMSAK” SIDE 2.
MANGELFULT UTFYLTE SKJEMA BLIR RETURNERT

BARN/ELEV:
Jente: □

Fødselsdato:

Fornavn:
Etternavn:

Gutt:□

Telefon:

Adresse:

Postnr:

Poststed:

MOR/FORESATT: (Adresse fylles ut hvis ulikt det som er notert over)
Navn:

Stilling:

Født:

Adresse:

Tlf:

FAR/FORESATT: (Adresse fylles ut hvis ulikt det som er notert over)
Navn:

Stilling:

Adresse:

Født:
Tlf:

□ Mor

BARNET BOR HOS/ DAGLIG OMSORG
SØSKEN/HALVSØSKEN:
□ Gutt / Jente, f.år.

□ Far

□ Gutt/Jente,f.år

□ Begge

□ Andre (spesifiser):

□ Gutt / Jente, f.år

□ Gutt / Jente, f.år

BARNEHAGE/SKOLE:
Navn:

Avd./klasse:

Adresse:

Tlf:
Postnr:

Kontaktperson:

Poststed:

Kontaktlærer:

OPPLYSNINGER OM SPRÅK:
□ Norsk

□ Annet, hvilket?

□ Tospråklig

Tolk?: □ Nei

□ Flyktning □ Asylsøker □ Innvandrer

□ Ja, hvilket språk:

Bosatt dato?

Ev, navn på mottak

HELSESTASJON/HELSESØSTER:

FASTLEGE:
MEDISINSKE OPPLYSNINGER:
□ Astma/allergier

□ Er hørsel kontrollert?, når:

□ Diagnose?___________

□ Epilepsi

□ Er syn kontrollert?, når:

□ Annet?, beskriv:

□ Diabetes

□ Prematur/dysmatur

GRUNN FOR AT DERE TAR KONTAKT:
□ Generelle lærevansker/forsinket utvikling

□ Emosjonelle vansker – trist, engstelig, etc.

□ Spesifikke lærevansker/fagvansker

□ Vansker med aktivitetsnivå og oppmerksomhet

□ Språk/talevansker

□ Samspill vansker

□ Motoriske vansker – bevegelse, styrke, balanse etc.

□ Systemsak

□ Sansedefekter – syn, hørsel etc.

□ Høyt skolefravær

□ Prematur/dysmatur

□ Annet, beskriv:

HVIS HENVISNING GJELDER ENKELT BARN/ELEV:
Gi en beskrivelse av barnet/elev (F.eks: sosial/emosjonell modenhet; barnets forhold til ulike voksne og barn; aktivitetsnivå;
språk/kommunikasjon; oppmerksomhet og utholdenhet; læringsutvikling og mestringsstrategier; interesser)
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Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Haugesund, Sveio og Utsira
HVILKE HJELPETILTAK HAR VÆRT PRØVD FOR Å HJELPE PÅ VANSKENE?
□ Når ble stafettlogg opprettet?
□ Tidlig innsatsmidler/styrkningsmidler
□ Organisatoriske tiltak/tilrettelegginger
□ Kontakt med andre instanser? Hvilke
□ Annet (gi beskrivelse i vedlegg)

HVIS HENVISNING GJELDER PERSON, HVA ØNSKER DERE AT PPT SKAL BISTÅ MED?
□ Kartlegging/utredning av vanskene

□ Direkte hjelp til barnet eller familien

□ Konsultasjon/veiledning

□ Annet (gi beskrivelse i vedlegg)

HVIS HENVISNING GJELDER SYSTEMSAK, HVA ØNSKER DERE AT PPT SKAL BISTÅ MED?
□ Undervisning/kompetansetilførsel

□ Bistand i foreldresamarbeid

□ Deltakelse i konkret prosjekt, beskriv:

□ Annet (gi beskrivelse i vedlegg)

□ Deltakelse i nettverk ol., beskriv:

INFORMASJON FRA FORESATTE OM BARNES SITUASJON I BARNEHAGE/SKOLE : Må fylles ut

INFORMASJON FRA BARNET SELV OM EGNE OPPLÆRINGSITUASJON: fra barnet er 7 år Må fylles ut

VEDLEGG – MÅ LIGGE VED HENVISNING
□ Pedagogisk rapport- skal alltid legges ved
når barnehage/skole henviser i personsak.

□ Informert samtykke

□ Rapport fra Stafettlogg – skal alltid vedlegges

□ Medisinsk/motorisk epikrise hvis foreligger

□ Rapport etter kartlegging hos henviser, beskriv:

□ Annet? spesifiser:

FOR SKOLE: Må fylles ut

INFORMERT SAMTYKKE: Må fylles ut

Drøftet med PPT i kontaktmøte. Dato: …………………..

Jeg/vi gir tillatelse til at PPT kan ta kontakt med følgende
instanser i forbindelse med utredning:
□ Barnehage/skole
□ Rehabiliteringstjenesten

Referat fra møtet legges ved.

□ BUP

□ Helsestasjonen

□ Barneverntjenesten

□ Andre……

□ Ingen
Samtykke kan endres eller trekkes tilbake ved skriftlig
henvendelse til PPT.

Sted: ………………..

Instans

Foresatte:

Dato: ………………………
…………………………………

Rektor/styrer: ………………………

……………………………………

Barnet selv ………………………….

……………………………………

(v/fylte 15 år)

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Haugesund, Sveio og Utsira

DIALOGVERKTØY SKOLE - PPT
Navn
Adresse
Fødselsdato
Skole
Trinn
Hvor lenge har
skolen kjent eleven?
Opplysningene er
gitt av:

Kontaktlærer/pedagog, dato
Rektor, dato, vurdering

Arbeidet på skolen med eleven innen ordinær opplæring
Har eleven vært drøftet
på skolen med rektor
eller i kontaktmøte med
PPT?
Har eleven hatt
fravær?

Dager:
Enkelttimer:
Grunn:

Hva har vært grunnen
til fraværet?
Beskriv kort rammer for
den ordinære
opplæringen rundt
eleven.
Iverksatte tiltak i den
ordinære opplæringen.

antall elever i klassen, deltakelse i smågrupper/klassedeling,
lærerdekning, assistent, leksehjelp, læringsmiljø, samarbeid
skole-hjem

type tiltak, varighet, organisering av tiltakene, hvordan profiterte
eleven på dette
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Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Haugesund, Sveio og Utsira

Beskrivelse av elevens fungering
Beskriv både det eleven mestrer og strever med.
Arbeidsmåter/strategier
Generelt
Beskriv eleven generelt når det gjelder arbeidsmåter /strategier,
kapasitet og evne til selvstendig
arbeid/konsentrasjon/oppmerksomhet/utholdenhet.
Kollektive beskjeder

Klasseromsregler

Lekser

Gjennomførte tiltak
innen
arbeidsmåter/strategier

Følger eleven trinnets
kompetansemål?
Kunnskaper og
ferdigheter innenfor
spesifikke fag

På hvilken måte får eleven med seg kollektive beskjeder?

Hvordan forholder eleven seg til klasseromsregler?

Hvordan gjør eleven lekser?

Organisering, materiell, bruk av data og effekt av ulike tiltak.

Faglig fungering
Ja
Nei
Hvis ja, hvilken grad av måloppnåelse i de ulike fag?
Hvis nei, hvilket nivå ligger eleven på i de ulike fag?
Norsk:
Matematikk:
Engelsk:
Muntlige fag:

De grunnleggende
ferdighetene på tvers
av fag
Forståelse for
fagbegreper
Interesse for fagene

Gjennomførte tiltak

Organisering, materiell, læringsstrategi og effekt av tiltak.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Haugesund, Sveio og Utsira

Sosial/emosjonell atferd
Selvhevdelse
Å be andre om hjelp, kunne stå
for noe selv, reagere på andres
handlinger.

Selvkontroll
Å tilpasse seg fellesskapet, ta
hensyn til andre, vente på tur,
regulere forholder mellom
følelser og atferd, kunne
kontrollere impulser.

Ansvarlighet
Å utføre oppgaver og vise
respekt for egne og andres
eiendeler.

Empati
Å kunne sette seg inn i og vise
respekt for andres følelser og
synspunkter.

Samarbeidsferdigheter
Å be andre om hjelp, hjelpe
andre, være gjensidig avhengig
av hverandre. F

Gjennomførte tiltak
innen sosial /
emosjonell atferd

Organisering, materiell og effekt av tiltak/gjennomførte program
som Zippys venner, Steg for steg, Respekt, osv./samtaler

Interesser/hobbyer
Hvilke interesser og
hobbyer har eleven?

Type kartlegging og
dato

Kommentar:

Kartlegginger
Resultat

Vurdering

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Haugesund, Sveio og Utsira

Er det gitt særskilt språkopplæring for eleven?
Jfr. opplæringslova § 2-8 (sett kryss)
Pedagogisk fagstøtte
☐ Ja
på morsmålet
☐ Nei
Følger plan for norsk
som annetspråk
Beskrivelse av denne
opplæringen

☐ Ja
☐ Nei
Antall timer i uken, samordning av trinnets plan, bruk av materiell,
elevens mestringsnivå.

ELEVENS STEMME
Liker du deg på skolen?
□ Ja
□ Nei

Har du venner på skolen?
□ Ja
□ Nei

Får du nok hjelp på skolen?
□ Ja
□ Nei
Har du oversikt/dagsplan over dagen?
□ Ja
□ Nei
Hva liker du på skolen?
Hva liker du ikke på skolen?
Hvordan lærer du best?
□ Lærer forklarer
□ Lærer tegner/viser
□ Gjøre oppgaver
□ Samarbeide
□ Bruke data
□ Konkreter/praktisk
Hvor lærer du best?
□ I klasserom

□ I liten gruppe

□ Jeg lager/former selv
□ Arbeide alene
□ Stasjoner
□ Individuelt

Annet:
_______________________________________________________________________
______________
Gjennomført sammen med:
Dato:

