OPPDAL KOMMUNE
Tjeneste

Pedagogisk-Psykologisk
For barn, unge og voksne i
Oppdal kommune

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE
Unntatt offentlighet, Off.l. § 13 første ledd, jfr. Fvl. § 13

1. PERSONOPPLYSNINGER
Fornavn:

Etternavn:

Adresse:
Postadresse:
Skole/ barnehage:
Kontaktlærer/ pedagogisk leder:
Trinn/ avdeling:
Søsken (kjønn og f.år.):
FORESATTE:
Navn:
Adr.:
Postadr.:
Tlf. privat:

Tlf. jobb:

Født:

Telefon:

Navn:
Adr.:
Postadr.:
Tlf. privat:

Tlf. jobb:

2. DERSOM OPPDRAGET GJELDER KLASSE/ AVDELING OG OPPDRAG AV
IKKE-INDIVIDUELL KARAKTER:
(Eks. klassemiljø, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, kurs o.l.)
Trinn/ avd.:
Kontaktlærer/ ped.leder:
Skole/ barnehage:
Type oppdrag (beskrivelse):
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3. BEGRUNNELSE FOR HENVISNING
Hva er hovedgrunnen for at barnet/ eleven henvises til PP-tjenesten (hva består
barnets/ elevens vanske i) :

4. HVA SLAGS KARTLEGGING/ UTREDNING HAR DERE GJORT? Sett kryss.
___

Språk 6-16

___ Observasjon

____ TRAS

___

Lese- og skriveutredning

___ Kartleggingsprøver

____ Annet. Hva slags?

(Resultat fra kartlegging/ utredning beskrives i punkt 8)

5. SPESIFISERING AV OPPDRAG:
(Gjelder både individ og generelle oppdrag)
Sett kryss

Kartlegging/
utredning

Rådgiving:

Klasse-/ læringsmiljø
Foreldresamarbeid/ veiledning
Sosiale - og emosjonelle vansker
Språkvansker
Uttale (artikulasjonsvansker)
Generelle/ sammensatte lærevansker
Spesifikke fagvansker
Syn
Hørsel
Annet
6. BEHOV FOR SAKKYNDIG VURDERING VEDR SPESIALPEDAGOGISK
HJELP/ SPESIALUNDERVISNING:
Sett kryss
NEI:
JA:
7. SAMTYKKE TIL INNHENTING AV OPPLYSNINGER OG DOKUMENTER
VEDR. SAKSBEHANDLING HOS PPT:
Helsesøster :
Andre PP-tjenester:
Barneverntjenesten:
Fastlege:
Tidligere barnehager/ skoler (spesifiser):
Andre (eks. BUP/ St. Olavs):
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8. PEDAGOGISK RAPPORT (Vedlegges eget ark):
Beskriv og vurder følgende områder:
For skolen:
1. Gi en beskrivelse av den ordinære opplæringen og læringsmiljøet
(eks. organiseringen, læringskulturen, relasjonen mellom elevene, gruppestørrelse m.m.)
2. Hva er skolens vurdering av elevens utbytte av undervisningen i de enkelte fag?
- beskriv elevens sterke sider og utfordringer/ vansker
3. Elevens måloppnåelse ift ordinære kompetansemål
4. Beskriv og vurder tiltakene skolen har iverksatt for å øke elevens utbytte
5. Gi en vurdering av hvor inkludert eleven er, og elevens trivsel og atferd på skolen
6. Syn og hørsel
7. Oppsummer og vurder resultater fra eventuelle kartlegginger eller utredninger som
skolen har gjort.
8. Avsluttende vurdering/oppsummering av elevens behov og hva en ønsker at PPtjenesten skal bidra med.
For barnehagen:
1. Gi en beskrivelse av barnehagen (ant. barn i avd., antall barn pr. ansatt, antall
barnehagelærere, andre relevante forhold)
2. Beskriv barnehagens tilrettelegging for barnet i det ordinære barnehagetilbudet
3. Si noe om barnehagens helhetlige vurdering av barnets utvikling og trivsel samt
barnehagens vurderinger av barnets utvikling på aktuelle områder, jf.
Kartleggingsresultater og observasjoner
4. Vurdering av hvor inkludert barnet er
UNDERSKRIFTER:
Sted:

Dato:

Henviser:
Enhetsleders underskrift:
(Kopi av oppmeldingen oppbevares ved barnehagen/ skolen)
Foresattes underskrift ( for barn/ ungdom under 15 år):

(Foresatte samtykker i at barnet/ eleven meldes til PPT)

Foresatte

Foresatte

Elevens underskrift (ungdom fra 15 år ):
____________________

Elev
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