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Rutine 2 Skole - Tilmelding 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 en felles rutine, som vist i
kartleggingsmodellen, og felles oppsett for pedagogisk rapport.
Den utprøvingen og evalueringen som skolen har gjort i forhold til aktuell elev, skal gi et solid
grunnlag for rektor til å vurdere om eleven skal henvises til PP-tjenesten, eller om ytterligere
tilpasning skal prøves ut.

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)



Informerer administrasjonen om at tilmeldingen til PPT er ønsket med
utgangspunkt i pedagogisk rapport



Har ansvar for å informere kontaktlærer om at tilmeldingen skal skje i
henhold til rutinebeskrivelse 2



Innhenter samtykke fra de foresatte
Fordeler arbeidsoppgaver/ansvaret mht til oppdatering av
dokumentasjon til den pedagogiske rapporten, 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.)
Foresatte og administrasjonen godkjenner tilmeldingen
Oversender tilmelding med pedagogisk rapport til PPT.

1 Kontaktlærer

2 Administrasjon

3 Kontaktlærer




4 Administrasjon


5 Administrasjon



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 pedagogisk rapport
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Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Haugesund, Sveio og Utsira
HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT (konfidensielt når utfylt)
HENVISNING VEDR: SYSTEMSAK: FYLL UT ”BHG/SKOLE” OG ”GRUNN” SIDE 1 OG ”SYSTEMSAK” SIDE 2.
HENVISNING VEDR: INDIVIDSAK: FYLL UT HELE SKJEMAET.

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:

BARNET BOR HOS/ DAGLIG OMSORG
SØSKEN/HALVSØSKEN:

□ Mor

□ Far

□ Begge

□ Andre (spesifiser):

□ Gutt / Jente

f.år.

□ Gutt/Jente

f.år

□ Gutt / Jente

f.år

□ Gutt / Jente

f.år

BARNEHAGE/SKOLE:
Navn:

Avd./klasse:

Adresse:

Tlf:
Postnr:

Poststed:

Kontaktperson:

OPPLYSNINGER OM SPRÅK:
□ Norsk

□ Annet, hvilket?

□ Tospråklig

HELSESTASJON:
FASTLEGE:
MEDISINSKE OPPLYSNINGER:

Tolk?: □ Nei

□ Ja, hvilket språk:

HELSESØSTER:

□ Astma/allergier

□ Er hørsel kontrollert?, når:

□ Epilepsi

□ Er syn kontrollert?, når:

□ Diabetes

□ Prematur/dysmatur

□ Annet?, beskriv:

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)

Besøksadresse: Skåregata 101
5528 Haugesund
Telefon: 52 74 34 80
E-post: ppt.kontoret@haugesund.kommune.no

Postadresse: Postboks 2160
5504 Haugesund

HVILKE HJELPETILTAK HAR VÆRT PRØVD FOR Å HJELPE PÅ VANSKENE?
□ Er stafettlogg opprettet?
□ Tidlig innsatsmidler/styrkningsmidler
□ Organisatoriske tiltak/tilrettelegginger
□ Kontakt med andre instanser? Hvilke
□ Annet (gi beskrivelse i vedlegg)

HVIS HENVISNING GJELDER PERSONSAK, 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)

□ Sakkyndig vurdering

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)

INFORMASJON FRA FORESATTE: Må fylles ut

INFORMASJON FRA BARNET SELV: 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

□ Medisinsk/motorisk epikrise hvis foreligger

□ Rapport etter kartlegging hos henviser, beskriv:

□ Annet? spesifiser:

FOR SKOLE: Må fylles ut

KONTAKT MED ANDRE TJENESTER: 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
□ BUP

□ Helsestasjonen

□ Barneverntjenesten

□ Andre……

□ Ingen

Sted: ………………..
Instans

Foresatte:

…………………………………

Dato: ………………………
Rektor/styrer: ………………………

……………………………………

Barnet selv ………………………….

……………………………………

(v/fylte 15 år)

NB! Vend arket og fyll ut på baksiden.

Mal for pedagogisk rapport
Pedagogisk rapport skal inneholde:
Bakgrunnsinformasjon
 Elevens skolehistorie
 Problembeskrivelse
 Forhold av særlig betydning for opplæringen
Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter
(Både det eleven mestrer og det elevene ikke mestrer skal beskrives)
 Interesser på skolen
 Språklig
 Faglig (i fag og deler av fag)
 Sosialt
 Trivsel, motivasjon og læringsstrategier
 Evne til å arbeide målrettet i ulike skolesammenhenger
Undersøkelser og vurderinger
 Kartleggingsprøver
 Observsjon
 Andre vurderinger
Tiltak som er utprøvd i forkant av henvisningen
 Hva er prøvd?
 Hvor lenge?
 Hvordan var tiltakene organisert?
 Resultat
Skolens forutsetninger for tilpasset opplæring
 Læremidler
 Lærernes kompetanse
 Lærerdekning
 Grupper
 Leksehjelp
 Samarbeid skole-hjem
Elevens utbytte av opplæringstilbudet
 Fag/områder hvor eleven mestrer trinnets læreplan
 Fag/områder hvor eleven ikke mestrer trinnets læreplan
 Angi hvilke trinn dette tilsvarer
Lærerens vurdering av behov for avvik fra læreplanen
 Mål
 Innhold
 Arbeidsmåter
NB! FORELDRE SKAL HA KOPI AV PEDAGOGISK RAPPORT!
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