Vestre Toten kommune

TILMELDING TIL
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
I VESTRE-TOTEN KOMMUNE
Unntatt offentlighet
Off. loven § 13

INDIVIDSAK

Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilråding i forhold til punktene under.

I førskolelader er retten til spesialpedagogisk hjelp knytta til utvikling hos barnet: avvikende utvikling og/eller
biologiske markører. Retten til spesialpedagogisk hjelp er knyttet til særskilte behov. Her er det aktuelt å se på
barnets utvikling og læring, evner og forutsetninger, for eksempel om barnet utvikler seg senere enn det som er
normalt for alderen.
Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven
tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering i forhold til spesialundervisning (opplæringslova § 5-4).

SETT KRYSS FOR HVA DET ØNSKES
UTREDNING OG TILRÅDING I FORHOLD TIL
Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig
alder (opplæringslova § 5-7)
Spesialundervisning på skolen (opplæringslova §
5-1) og for voksne med behov for
grunnskoleopplæring (opplæringslova § 4a-2)
Tidligere skolestart (opplæringslova § 2-1 tredje
ledd)
Utsatt skolestart (opplæringslova § 2-1 tredje ledd)
Fritak fra opplæringsplikten (opplæringslova § 21fjerde ledd)
Tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder
og i grunnskolen (opplæringslova § 2-6)
Punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen
(opplæringslova § 2-14)

SYSTEMSAK

Veiledning, observasjon, kurs, foredrag/informasjon til skole eller gruppe etc.
Ved avkrysning her, gå videre til side 4.
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INDIVIDSAK
Barnets/elevens navn:

Født:

Adresse:

Telefon:

Nasjonalitet:

Språk:

Barnehage/skole:

Evt. trinn:

Oppstartstidspunkt i barnehagen:

Kontaktlærer/ped.leder:
Tlf.nr. tilmelder:

E post tilmelder:

Mor/foresatt:

Far/foresatt:

Mor/foresatt tlf. /mob.nr

Far/foresatt tlf. /mob.nr

Adresse:

Adresse:

E post:

E post:

Årsak til tilmelding knytta til: Her kan det angis mer enn en årsak.
Syn

Språk

Hørsel

Tale

Konsentrasjon

Lese og skrivevansker

Atferd

Matematikkvansker

Emosjonelle vansker

Fagvansker

Vansker innen sosial kompetanse

Nonverbale vansker

Kontaktsvakhet/

Motorikk

Autismespekteret
Omfattende utviklingsvansker

Medisin

Generelle lærevansker

Annet

Utfyllende opplysninger gis i pedagogisk rapport.

Er barnet/elev utredet tidligere?

JA

Hvor:

NEI

Er andre instanser inne i saken?

JA

Hvem:

NEI
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NB!
Pedagogisk rapport fra barnehage/skole skal legges ved tilmeldingen, sammen med
kartleggingsprøver, tester, testresultat, rapporter, evt. utredninger, karakterer og
dokumentasjon fra LP analysen.

ERKLÆRING
NB: Viktig at det står hvor PPT kan hente ut opplysninger fra.
Jeg/vi samtykker med dette i at PPT i Vestre-Toten kommune kan innhente relevante
opplysninger i forbindelse med tilmeldingen fra:
1.

_________________________________________________ 2. ___________________________________________

3.

_________________________________________________ 4. ___________________________________________

JEG SAMTYKKER I TILMELDINGEN TIL PPT – Vestre Toten kommune

…………………………….
sted / dato

………………………………………………….
underskrift foreldre/foresatt eller elev over 15år

………………………………………………
underskrift foreldre/foresatt

……………………………………………………….
underskrift tilmelder

………………………………………………….
underskrift rektor/styrer
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SYSTEMSAK
Hva kan PPT bistå barnehagen/skolen med?
BISTAND SOM ØNSKES

SETT KRYSS

PPT kan blant annet gi barnehagen og skolen råd
og veiledning om pedagogisk ledelse av gruppeog læringsmiljø
Bistå skolen med kompetanse- og
organisasjonsutvikling

Barnehage/skole:
Tilmelders stilling:

Tilmelders navn:
Telefon:

E post:
Bakgrunn for tilmeldingen:

Hvilken hjelp ønskes:

Dato …………………………

.……………………………………………………..
underskrift rektor/styrer
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