Unntatt offentlighet etter offl.§13
j.f. personoppl.loven

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK
TJENESTE
Avd. Førskole
Hvilke tjenester ønskes fra PPT?
Kartlegging
Sakkyndig vurdering
Logoped
Annet

Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes
Besøksadresse: Haakon 7’s gate 6, 4306 Sandnes
Telefon: 51 33 51 20

Faks: 51 33 51 21

ppt-kontoret@sandnes.kommune.no
www.sandnes.kommune.no
Felles henvisningsskjema med veiledning: for foresatte, barnehage og eventuelt andre instanser.

Informasjon
Henvisningen er drøftet med PPT:

Ja:

Nei:

Når var du på avklaringsmøte? Dato:
Jeg er kjent med veiledning til henvisningsskjemaet (vedlegg): Ja:
Henvisende instans
Navn:
Adresse:
Kontaktperson:

Nei:

kommentar:

Telefon:
Postnr./sted:
Epost:

Henvisningen gjelder
Navn:
Adresse:

Postnr./sted:
Født:
Språk:

Nasjonalitet:
Botid i Norge:
Barnehage
Navn:
Adresse:
Avdeling :

Gutt:

Jente:

Telefon:
Postnr./sted:
Epost:

Kontaktperson:
Opplysninger om barnets familie
Mors navn:
Adresse:
Telefon privat:

Postnr/sted:
Telefon arbeid
Mobil
E-post:
Botid i Norge:

Nasjonalitet:
Språk:
Fars navn:
Adresse:
Telefon privat:

Postnr./sted:
Telefon arbeid:
Mobil:
E-post:
Botid i Norge:

Nasjonalitet:
Språk:
Behov for tolk:

Ja:

Nei:

Antall søsken:
Barnet har fast bosted hos:
Mor og far
Mor
Far
Andre

Språk:
Alder:

Kryss av:

Hvem har foreldreansvar:
Mor og far
Mor
Far
Andre
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Kryss av:

Har barnet individuell plan?
Nei:
Ja:
Koordinator:

Tlf:

Er/har TI veiledere vært involvert?
Nei:
Ja:
Navn:
Er det/har det vært andre instanser involvert i forhold til barnet?
Nei:
Ja: Vennligst angi hvilke nedenfor:
Autismeteamet
Barnevernet
BUP
Fysio/ergoterapi
Helsestasjon
Ressurshelsestasjonen
Samordningsenheten
Østerlide
Fastlege
FBU
TI - veiledere
Andre

Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Kontaktperson:

Hva ønsker dere at PPT skal bidra med? Begrunn.

Vedlegg til henvisning
Se vedlagt veiledning til henvisningsskjemaet.
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Opplysninger fra foreldre/foresatte (bruk eget ark ved behov)
Gi en beskrivelse om hva som bekymrer deg/dere ved barnets utvikling. Når startet bekymringene?

Særlige merknader til barnets utvikling: fødsel, sykdommer, skader, sanser, språk, motorikk, følelser, atferd,
oppmerksomhet/konsentrasjon.

Spesielle livshendelser i familien som kan påvirke barnet?

Beskriv barnets sterke og positive sider.

Har du/dere gjort noe spesielt for å styrke barnets utvikling? I tilfelle hva fungerer/fungerer ikke?

Er det tiltak du/dere mener bør settes inn?

Hvem består den nærmeste familie av til daglig? Er der andre betydningsfulle voksne for barnet?

Hva ønsker du/dere at PP- tjenesten skal gjøre:

Fungerer synet normalt?
ja
nei

Fungerer hørsel normalt?
ja
nei
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Annet å bemerke?

Dersom foreldre/foresatte henviser
Begge foreldre/foresatte må skrive under før PPT kan starte opp saken.
Sted: ……………………………… Dato:……………….. Underskrift: ………………………………………….
Sted: ……………………………… Dato:……………….. Underskrift: ………………………………………….
Vårt samtykke innbefatter også at PPT kan samarbeide med/innhente opplysninger fra:
Samordningsenheten
BUP
Fastlege
Barnevernet
Helsestasjon
Fysio-og ergoterapi
Ressurshelsestasjon
Østerlide
Autismeteamet
Andre
FBU
Dette samtykket kan endres eller trekkes tilbake senere dersom ønskelig.
Dersom barnehagen henviser/andre instanser
Jeg/vi er gjort kjent med barnehagens beskrivelse og samtykker i henvising til PPT.
Begge foreldre/foresatte må skrive under før PPT kan starte opp saken.
Sted: ……………………………… Dato:……………….. Underskrift: ………………………………………….
Sted: ……………………………… Dato:……………….. Underskrift: ………………………………………….
Vårt samtykke innbefatter også at PPT kan samarbeide med/innhente opplysninger fra:
Samordningsenheten
BUP
Fastlege
Barnevernet
Helsestasjon
Fysio-og ergoterapi
Ressurshelsestasjon
Østerlide
Autismeteamet
FBU
Andre
Dette samtykket kan endres eller trekkes tilbake senere dersom ønskelig.

Styrers underskrift:
Sted:

dato:
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VEILEDNING TIL HENVISNINGEN
TIL BARNEHAGEN

DRØFTING OG UNDERSKRIFT
Husk å drøfte saken med PPT før henvisningsskjema fylles ut/sendes.








Bekreft dette i første punkt på henvisningsskjemaet.
Gjelder det logopedsak, skal saken drøftes med logoped.
Gjelder det andre vansker, skal saken drøftes med pedagogisk psykologisk rådgiver.
I denne samtalen vil vi forsøke å veilede ift. hva som bør kartlegges på forhånd, evt. hva som legges ved av
tilleggsinformasjon.
I noen tilfeller vil en avdekke at saken skal til annen instans, eller at det er grunn til å vente med henvisningen.
Foreldre bør tidlig være med i prosessen med henvisning, da vil en lettere få til et godt samarbeid.
Begge foreldre/foresatte skal godkjenne og underskrive henvisningen (dersom begge har foreldreansvar).

VEDLEGG
1. Pedagogisk rapport
Rapporten kan være kortfattet, men bør inneholde konkrete opplysninger som beskriver barnet og barnets miljø så godt
som mulig, og som har betydning for vansken det gjelder. Under er det noen stikkord, hvor dere selv eller sammen med
PPT velger ut hva som er relevant å utdype. Dersom henvisningen gjelder en helt avgrenset utfordring, eks uttale av rlyd, trenger en ikke skrive utfyllende om alle punkt, men bare helt kort at barnet fungerer adekvat ift andre
utviklingsområder. De 5 siste punktene skal alltid være med. Det gjelder alle saker.















Medisinske opplysninger (Eks. hørsel, syn, epilepsi, allergier og lignende).
Sosiale ferdigheter og sosial fungering (lek, samspill, venner og lignende).
Emosjonell utvikling (evne til å gi uttrykk for egne følelser og forstå andres følelser).
Språklige ferdigheter (språkforståelse, talespråk, uttale, verbalt og nonverbal kommunikasjon med andre og
lignende).
Kognitive ferdigheter (konsentrasjon/oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning og lignende).
ADL ferdigheter (selvstendighet i forhold til på-/avkledning, renslighetstrening, måltider og lignende).
Atferd.
Interesser.
Trivsel.
Barnehagehistorie (oppstart i bhg/eventuelt annen barnehage, fulltid/deltid og lignende).
Miljøet rundt barnet. Barnehagens rammer (personalsituasjon, organisering, bruk av mindre grupper,
spesielle satsningsområder i barnehagen, barnegruppe og lignende).
Utfordrende situasjoner for barnet i barnehagen. Hva påvirker barnet positivt og/eller negativt?
Hvilke tiltak er prøvd ut? Beskriv hva, hvordan gjennomført og hvilke effekt tiltakene har hatt.
Samarbeid med foreldre og/ eller andre rundt barnet.
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2. Aktuelle kartleggingsmateriell





TRAS
ALLE MED
FIRFOTINGEN
Eventuelt andre

3. Aktuelle epikriser eller rapporter



Spesialisthelsetjenesten, eks. BUP, Østerlide.
Audiogram skal alltid legges ved språksaker/uttalesaker, og bør ligge ved i enkelte andre saker. Dette
diskuteres i telefonsamtale med PPT i forkant av henvisningen.

TILLEGGSINFORMASJON VED ULIKE LOGOPEDSAKER
Uttalevansker: Gi eksempler på hvordan barnet uttaler ord isolert og i setning. Uttalevansker kan ofte få konsekvenser
for kommunikasjon og sosialt samspill. Beskriv gjerne hvordan dette gjør seg utslag for det aktuelle barnet. Husk å
legge ved audiogram.
Taleflytvansker: Dersom foreldre er bekymret for om barnet har begynt å stamme, er det grunn nok til å vurdere
henvisning. Dersom barnehagen er bekymret, men ikke foreldrene, ta gjerne en telefon for å diskutere saken.
Stemmevansker: Har barnet vedvarende hes stemme? Først, eller parallelt med henvisning må det foregå henvisning til
øre-nese-halslege (via fastlege).

TILLEGGSINFORMASJON OM MINORITETSSPRÅKLIGE BARN
Utfyllende informasjon om morsmålet må ligge ved. Foreldrenes vurdering og/eller kartlegging fra morsmålsassistent.
”De er Ham`ses” er et formelt kartleggingsverktøy som anbefales.
Det ønskes også informasjon om hvordan barnet snakker norsk, samt informasjon om barnets språkhistorie (for
eksempel hvor lenge og ofte barnet har hatt norskspråklig påvirkning, hvilke språk barnet bruker i ulike sammenhenger
og til ulike personer).

Oppdatert sept 2014
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