
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Balsfjord Storfjord Lyngen Troms 
kommune kommune kommune Fylkeskommune

HENVISNINGSSKJEMA PPT

Del 1: Individrettet tiltak (side 1, 2, 3 fylles ut.) Moment- og ressursliste må utfylles.
Utfylles lettest ved datamaskinbruk.

Skal alltid sendes ved posten!
Fylles ut 
av PPT: 

Mottatt 
dato:

Saksnr:

KONFIDENSIELT i hht. § 13 i Lov om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven). 

Gjelder:

Etternavn

     
Fornavn og mellomnavn

     
Født

     
Adresse

     
Poststed

     
Tlf

     
Mobil-tlf

     
 Gutt          
 Jente

Etnisk bakgrunn

     
Språk barnet bruker mest

     

Foreldre/foresatte:
Mors navn

     
Tlf privat

     
Mobil-tlf

     
Tlf arbeid

     
Adresse

     
Poststed

     

 Biologisk mor
  Fostermor
  Adoptivmor

  Foreldreansvar
 Daglig omsorg
 Samvær
 Ikke kontakt

Arbeidssted

     
Mors evt. samboer/ektefelle

     

Fars navn

     
Tlf privat

     
Mobil-tlf

     
Tlf arbeid

     
Adresse

     
Poststed

     

 Biologisk far
  Fosterfar
  Adoptivfar

  Foreldreansvar
 Daglig omsorg
 Samvær
 Ikke kontakt

Arbeidssted

     
Fars evt. samboer/ektefelle

     
  Fosterhjem - ansvarlig kommune:      

  Behov 

     for tolk

Hvilket språk?

     
Hvem tok initiativ til henvisningen?

     

Henvisende instans: Barnehage/skole/voksenopplæring/andre:
Navn

     
Avdeling/årstrinn

     
 Plass i SFO

Adresse

     
Ped.leder/kontaktlærer

     
Poststed

     
Evt. annen kontaktperson (med funksjon)

     



             

OPPLYSNINGER FRA BARNEHAGE/SKOLE/VOKSENOPPLÆRING.
1  Henvisningsgrunn (sett kryss) (På data dobbelklikkes på avkrysningsboksen og boksen aktiveres

  Språkvansker   Kommunikasjonsvansker

  Stamming/taleflyt

  Uttale 

  Spesifikke fagvansker   Lese- og skrivevansker

  Matematikkvansker 

  Generelle lærevansker

  Sosiale/emosjonelle vansker   Atferds/samhandlingsvansker

  Uro/konsentrasjonsvansker

  Sensoriske vansker   Syn. Undersøkt når… .. av hvem…………….

   Hørsel. Undersøkt når……. av hvem…………

  Motoriske vansker   Finmotorikk

  Grovmotorikk

  Fysisk funksjonshemming

   Medisinske vansker    Prematur

   Spisevansker
    2.   Når startet vanskene og hvordan ble de oppdaget?
     

    3.  Andre instanser skolen samarbeider med:
     

   4. Vedlegg:
 Pedagogisk rapport - skal alltid vedlegges når barnehage/skole/VO er henviser
 Logopedrapport
 Rapport etter egne screeningprøver
 Observasjonsrapport
 Annet.

    5.   Hva ønsker barnehagen/skolen/VO at PPT skal gjøre i denne saken?
 Kartlegging/utredning av vanskene
 Konsultasjon/veiledning til lærer(e)
 Bistand i utvikling av tiltak på skolen
 Direkte hjelp til barnet/ungdommen. 
 Sakkyndig vurdering
 Annet, spesifiser:      

     7. Utfylt av fagperson
Dato/Navn:

   .  .                     
Funksjon:

     

Rektors underskrift:
Dato:

                     .  .    

Underskrift:
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OPPLYSNINGER FRA FORELDRE/FORESATTE/ANDRE 
(dersom foreldre er henviser, utfylles side 3 samt personopplysninger og henvisningsgrunn side 1 og 2.)

1. Beskriv problemet:
     

2. Beskriv barnets sterke sider:
     

3. Når startet vanskene?
     

4. Særlige merknader med hensyn til barnets utvikling:
(fødsel, språk, motorikk, følelser, sykdommer/skader, livshendelser)

     

5. Hvem består den nærmeste familie av til daglig?
     

6. Gi en kort beskrivelse av hva dere har gjort for å hjelpe barnet:
     

7. Har dere hatt kontakt med andre instanser/fagpersoner i 
forbindelse med problemene? (legg gjerne evt. rapporter ved)

     

8. Hva ønsker dere at PPT skal gjøre? (evt. utover det som står i pkt 5 side 2)                        
 Kartlegging/utredning av vanskene
 Veiledning/rådgivning til foreldre/foresatte
 Direkte hjelp til barnet/ungdommen
 Sakkyndig vurdering
 Annet, spesifiser:      

9. Utfyllende opplysninger (legg evt. ved eget skriv):
     

Opplæringslovens § 5.4 krever informert samtykke fra foreldre før, henvisning til PPT, sakkyndig vurdering og spesialundervisning kan iverksettes. 
Foreldres / foresattes underskrift: 
Vi er informert og kjent med opplysningene gitt i henvisningen og i eventuelle vedlegg.
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        .  .                                                                    
Dato          Underskrift fra foreldre/foresatte

Del 2 Systemsak
  Kompetanseheving personale.
  Organisasjonsutvikling institusjonen.
  Miljøarbeid i gruppe/årstrinn.

Institusjon                                                            
                                                              

Kontaktperson                                                     
     

Adresse                                                                     
     

Telefon                                                               
     

Beskrivelse av oppdraget til PPT

     

Styrer/rektors underskrift:
Dato:

                     .  .    

Underskrift:

     
Til orientering om  bruk av skjemaet. 
Individsak 
Individsak gjelder vansker knyttet til ett enkelt barn/en enkelt elev, hvor barnehagen/skolen eller foresatte ber om hjelp. En 
bruker da første del av meldeskjemaet. Momentliste bør brukes i forbindelse med skriving av den pedagogiske rapporten. Det 
er ikke meningen at alle underpunkter skal fylles ut, velg selv ut det som dere mener er viktig å formidle videre for å gi et så
godt bilde som mulig av eleven. Skolene bes også fylle ut ressursdelen i momentlista for skole.
Systemsak 
brukes når bamehagen/skolen ønsker hjelp til organisasjonsutvikling, arbeid med grupper av barn, klassemiljø eller 
kompetanseheving. 
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Internett: Dette skjemaet kan lastes ned fra internett og fungerer best ved datautfylling da felter vil utvides automatisk. Det 
må alltid sendes oss med posten. Dersom en fyller ut på papirversjon, må ev. tilleggsark brukes da feltene blir for små. 
Nettadresse: www.pptnordkjosbotn.no
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