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Rutine 2 PPT – Saksbehandling/ Sakkyndig
vurdering/tilrådning
Hensikt: Sikre en forsvarlig sakkyndig utredning i henhold til opplæringslova §5-3:
§ 5-3.Sakkunnig vurdering
Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller
vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av
dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for
spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast…. Og i tråd med
Forvaltningslovesn bestemmelser
Utfører
Aktivitet:
ansvarlig:
(ansatt,
enhetsleder,
osv.)

1

PPT
Konsulent
/merkantil
PPT Leder

2
PPT sekretær













3

PPT
Saksansvarlig






4

Følger rutine i inntak
Registrerer henvisning i journalsystemet PPI.

Sender ut samtykkeskjema ved behov for det.
Saken tas opp i inntaksteam – se rutine 1 for inntak
Inntaksteamet foretar en vurdering av saken og foretar en prioritering
Fordeler henvisningene til aktuelt team
Sender tilbakemelding til henviser og foreldre om forventet
oppstartsdato innen 14 dager etter mottatt henvisning (jfr
Forvaltningslovens bestemmelser)
Sakene drøftes i team og får saksansvarlig(e)
Henviser får kopi av brev om oppstart
Registrerer saksansvar og hovedvanske i PPI.
Gjennomgang av dokumenter som ligger ved henvisning
Igansetter arbeid med utredningsplan - se mal for utredning av NYE
saker
Setter oppstartdato og inviterer foreldre til inntakssamtale.
Oppstart/henvisningssamtale skal starte med foreldre/ev barnet

o
o
o
o

PPT
Saksansvarlig

Gjennomgang av dokumenter fra henviser.
Forventning- og samarbeidsavklaringer
innhente relevant tilleggsinfo ihht utredning
Lage og/eller presentere utredningsplan – Ihht mal for

utredningsplan for nye henviste saker
o


Ev innhente relevante samtykker for videre utredning

foretar nødvendig sakkyndig utredning, alene eller i samarbeid med
kollega. Innhenter opplysninger og synspunkter fra foreldre og barnet.
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Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)
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Sammenfatter all tilgjengelig informasjon, drøfter med kolleger i teamet,
eventuelt med leder



Vurderer om elev/barnet har rett til spesialundervisning/hjelp og vurderer
nødvendige hjelpetiltak.
Interne/teamdrøfting ved behov

PPT
Saksansvarlig

6

PPT
Saksansvarlig







7

PPT Leder
Saksansvarlig
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PPT
Saksansvarlig

9

PPT
Saksansvarlig
Leder






10 PPT

Tilbud om spesialundervisning/hjelp skal så langt råd er bli utformet i
samarbeid med elev/barnet og foreldrene, og det skal legges stor vekt
på deres syn
Utformer sakkyndig vurdering når det er aktuelt. Den sakkyndige
vurderingen skal utrede og ta stilling til:
- Eleven/barnet sitt utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet
- lærevansker hos eleven og andre særlige
forhold som er viktige for opplæringen
- realistiske opplæringsmål
iflg. Læreplanens kompetansemål for fag
og klassetrinnets kompetansemål
- om en kan hjelpe på de vanskene eleven
har innenfor det ordinære
opplæringstilbudet
- hvilken opplæring gir et forsvarlig
opplæringstilbud
PP-tjenesten må ut fra en samlet vurdering beskrive hva som er et
forsvarlig opplæringstilbud for eleven. Vurderingen bør peke på
områder hvor eleven trenger ekstra hjelp, hvilken type opplæring som
bør iverksettes, og i hvilket omfang. Vurderingen bør peke på løsninger
som bidrar til god klassetilhørighet, men også behov for gruppe- og /
eller eneundervisning i større eller mindre grad.
Dersom det er aktuelt med gruppeundervisning, kan det også være
nødvendig å uttale seg om gruppens størrelse og sammensetning, ut fra
elevens behov.
Om nødvendig påpekes også behovet for særlig kompetanse og
personellressurser.
Avtaler møter og gir tilbakemelding til foreldre og henviser

Oversender sakkyndig vurdering til vedtaksmyndighet i kommunen
Foreldre/omsorgsansvarlig får kopi
For barn som har varige omfattende vansker (VOV) kan sakkyndig
vurderinger gjøres gjeldende for inntil tre år.
Avtaler videre oppfølging i forhold til foreldre og skole, eventuelle andre
samarbeidspartnere og vurdere saken avsluttet

Saksansvarlig
+ kollega
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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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