UNNTATT OFFENTLIGHET
Jfr. OFFl. § 13 og FVl. § 13

Postboks 510, 1411 Kolbotn
Tlf: 66 81 90 90

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE
FOR BARN UNDER OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

Oppfølging før henvisning (sett kryss)
Tilretteleggingstiltak er igangsatt i barnehagen
Henvisning er drøftet og avklart med PPT. Dato:

Navn:

Opplysninger om barnet og barnehagen:
Navn:
Nasjonalitet:
Har barnet behov for tolk?
Nei
Søsken (evt. antall og fødselsår):
Adresse og poststed:

Jente:
Gutt:
Morsmål:
Ja, hvilket språk:

Barnehage:
Pedagogisk leder:

Født:

Telefon:
Avdeling:
Evt. tidligere barnehage(r):

Personalia – foresatte:
Foresatt:

Adresse:
E-post:

Foresatt:

Adresse:
E-post:

Hvem har foreldreansvar?
Begge
Mor
Far
Andre (navn):
Behov for tolk ved samtale med foresatte?

Tlf. privat:
Tlf. arbeid:
Mobil:
Tlf. privat:
Tlf. arbeid:
Mobil:
Hvem har daglig omsorg?
Begge
Mor
Far
Andre og navn på disse:
Nei
Ja, hvilket språk:

Hvem ønsker primært henvisning til PP-tjenesten? (sett kryss)
Begge foresatte og barnehage
Begge foresatte
Mor
Far
Barnehage
Andre, presiser:

PP-tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven og skal bistå barnehager i arbeidet med å legge
tilbudet bedre til rette for barn med spesielle behov. Tjenesten ønsker å vektlegge dette
arbeidet. Tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering i de tilfeller Opplæringsloven krever det.
Tjenesten gir logopedhjelp.

Hvilke tjenester ønskes det fra PP-tjenesten? Beskriv så presist som mulig:

Beskriv behovet for veiledning til personalet i barnehagen:

Beskriv behovet for veiledning til foreldre:

Ved ønske om sakkyndig vurdering der Opplæringsloven krever det – jf. § 5-6 2. ledd
Dersom det foreligger ønske om sakkyndig vurdering vedr. spesialpedagogisk hjelp til barn før
skolepliktig alder (§ 5-7 i Opplæringsloven), skal barnehagens vurdering av barnets særlige behov for
spesialpedagogisk hjelp beskrives i den pedagogiske rapporten. Dette kan være at barnet ser ut til å
utvikle seg senere eller annerledes enn det som er forventet/typisk for alderen og har sammensatte
vansker, for eksempel at barnet strever både med språk og sosial fungering.

Hvilken paragraf i Opplæringsloven ønskes det sakkyndig vurdering i følge:
Vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder – jfr. § 5-7
Vurdering av utsatt skolestart – jfr. § 2-1
Vurdering av tidlig skolestart – jfr. § 2-1
Annen §, presiser:

Ved behov for logopedhjelp/veiledning fra logoped, beskriv dette:

Dersom det ønskes veiledning eller logopedhjelp, kan det senere vise seg å være behov for
sakkyndig vurdering og/eller nærmere utredning av barnet. Dette vil i så fall skje i samråd med
foresatte og det må fylles ut nytt henvisningsskjema hvor dette behovet beskrives.

Henvisende instans/samtykke/underskrifter
Barnehage:

Virksomhetsleder:

Underskrifter:

………………………………...
sted/dato

………………………………...
virksomhetsleder

………………………………...
pedagogisk leder

Samtykke for tverrfaglig samhandling
Jeg/vi samtykker i at Oppegård PPT kan gi og innhente nødvendige opplysninger til/fra
følgende samarbeidspartnere (kryss av og skriv ned eventuelle spesifikasjoner/forbehold)
Barnehage:
Helsestasjon:
PPT i annen kommune:
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP):
Barneverntjeneste:
Andre:

Foresattes underskrift. Dersom begge foresatte har foreldreansvar og de bor hver for seg,
må begge foresatte skrive under. Underskrift innebærer samtykke til å gjennomføre
sakkyndig utredning og vurdering dersom det er meldt behov for det.

……………………….
Sted/dato

……………………….
foresatt

……………………….
foresatt

Sjekkpunktliste (sett kryss)
Gitt informasjon om PPT til foresatte, samt kopi av henvisning og pedagogisk rapport
Pedagogisk rapport (benytt riktig mal) er skrevet og vedlagt henvisningen
Kartlegging er beskrevet og evaluert i den pedagogiske rapporten
Kopi av ”TRAS” og ”Alle med” er vedlagt henvisningen der det er brukt
Eventuelle uttalelser fra andre instanser (helsestasjon, lege, sykehus, BUP e.l.) er innhentet og
vedlagt henvisningen

NB: Henvisningen vil bli returnert dersom skjemaet ikke er fullstendig utfylt.

ORIGINAL SENDES TIL PPT – KOPI TIL FORESATTE

