PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE
SUNNDAL TINGVOLL
Postadresse: Postboks 120, 6601 Sunndalsøra – Besøksadresse: Sunndalsveien 14 - Telefon 71689700
e-post: sunndal@pptnordmore.no
Unntatt offentlighet
Jfr. Off.loven § 13, Forvaltningsloven § 13

HENVISNING TIL PPT – GRUNNSKOLEELEVER
Skjemaet må sendes på papir – ikke elektronisk
Hva ønsker dere hjelp til fra PPT?

JA

Er saken drøftet med PPT?
Hvis nei, begrunn hvorfor:

Navn:

Gutt:

Født:

Jente:

Morsmål:

Adresse:
Postnr./sted:
Skole:

NEI

Trinn:

Tlf:

Kontaktlærer:

Foresatte (mor):

Mobil/telefon:

Adresse:

E-postadr.:

Foresatte (far):

Mobil/telefon:

Adresse:

E-postadr.:

Elevens vansker slik de vurderes av skolen i samråd med foresatte, ev. etter drøfting med PPT
Talevansker
Sammensatte vansker
Språkforståelsesvansker
Somatiske vansker
Spesifikke lærevansker
Minoritetsproblematikk
Generelle lærevansker
Miljørelaterte vansker
Psykososiale vansker
Synsvansker
Atferds/samhandlingsvansker
Hørselsvansker
Oppmerksomhet/konsentrasjonsvansker
Annet:
Gjennomgående utviklingsforstyrrelser
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”Veileder for spesialundervisning” setter krav til pedagogisk rapport ved henvisning til PPT (se
punktene 6.3 og 6.3.1). Der henvisende instans er faginstans (helsestasjon/skole/voksenopplæring eller
lignende) skal pedagogisk rapport alltid være vedlagt henvisning til PPT. Rapporten skal inneholde
følgende opplysninger og skal i forkant være forelagt foresatte/verge eller elev som har fylt 15 år og
som henviser seg selv.
PEDAGOGISK RAPPORT (Skriv inn her eller legg ved egen rapport)
Bakgrunnsinformasjon:
Hva strever eleven med?
Forhold som påvirker opplæring hos eleven / i skolen/ heime
Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter:
Sterke sider og interesser
Trivsel og emosjonell fungering
Generell sosial og faglig fungering
Motivasjon/arbeidsstil og evne til målretta arbeid
Undersøkelser og vurderinger:
Samtale med eleven
Samtale med foresatte
Observasjoner, logg
Kartleggingsprøver m/aktuell skriftlig tilleggsdokumentasjon (legg ved kopier)
Syn, hørsel og motorikk (grov og fin)
Andre typer vurderinger
Tiltak som er prøvd ut i forkant av henvisningen:
Hva slags tiltak
Hvor lenge
Organisering
Resultat
Leksehjelp
Samarbeid med heimen
Skolens forutsetning for å kunne gi tilpasset opplæring:
Gruppestørrelse
Fleksibilitet
Generelle differensieringstiltak
Tilgang til aktuelle læremiddel
Personale
Elevens utbytte av opplæringstilbudet:
Elevens mestring av de fem grunnleggende ferdighetene (kunne uttrykke seg muntlig, kunne uttrykke
seg skriftlig, kunne lese, kunne regne og kunne bruke digitale verktøy).
Hvilken måloppnåelse har eleven i forhold til kompetansemålene i læreplanen
(lav/middels/høy) ?
Lærerens vurdering av behov for tilrettelegging, ut over det som er prøvd.
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Informasjon fra foresatte eventuelt ungdom/voksen over 15 år
(bruk eget ark ved behov):
Beskriv ferdigheter/sterke sider:

Beskriv vansker:

Har dere hatt kontakt med andre hjelpeinstanser for disse vanskene? Eventuelt hvilke(n)?

Har dere/du gjort noe spesielt for å arbeide med vanskene?

Er det noe å bemerke om tidligere utvikling (fødsel, språk, motorikk, følelser, sykdommer/skader,
søvnmønster)?

Hvem bor sammen med barnet? Hvem har daglig omsorg for barnet?

Hva ønsker dere hjelp til fra PPT?

Erklæring om samtykke
Undertegnede er kjent med formålet og innholdet i meldingen. Dersom det er delt foreldrerett må den
som har daglig omsorg skrive under. Samtykkeerklæringen skal underskrives av foreldre eller andre
med foreldreansvar for brukere under 15 år, jfr. barnelovens § 32. Dersom bruker har fylt 12 år, skal
bruker få si sin mening før samtykkeerklæring underskrives, jfr. barnelovens § 31. Fra fylte 15 år
underskriver bruker selv samtykkeerklæringen. Foreldre eller andre med foreldreansvar bør
medunderskrive samtykkeerklæringen med bruker i aldersgruppen 15-18 år.
PPT får samtykke til å utveksle nødvendige opplysninger i saken med følgende samarbeidspartnere:
Foresatte:
Andre PPT:
Barnevern:
Lege/sykehus:
Skole/barnehage:
Helsestasjon:
BUP:
NAV:
Andre (spesifiser):
Sted:
Underskrift elev (over 15 år)

Henvisende instans:

Dato:
Underskrift foresatte:

Dato:

Underskrift rektor/enhetsleder/styrer:
Underskrift kontaktperson:
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