
  

 

 

 

 

 

 

Henvisning til PPT  
Barn i alderen 0 – 6 år 

 

 

 

 

 

    
 

Versjon: 15.01.19 

Unntatt offentlighet jfr. Off.l § 13 og Fvl. § 13 

 

Del 1 

Barnet 

 

Etternavn: 
      

Fornavn og mellomnavn: 

      

Gutt  Jente Fødsels/personnr:      

Morsmål:                         
      

Behov for tolk  

Adresse: 

      

Tlf. privat/mobil: 

      

Postnr./sted:       

Barnehage: 

      

Avdeling: 

      

Kontaktperson/tlf: 

      

Mor / foresatt  Far / foresatt 

Navn:      Navn:      

Adresse:      Adresse:      

Postnr./sted:      Postnr./sted:      

Morsmål:      Behov for tolk  Morsmål:      Behov for tolk  

Tlf privat/mobil:      

Tlf jobb:      

Tlf privat/mobil:      

Tlf jobb:      

E-postadresse: 

        

E-postadresse: 

      



  

 

Omsorgssituasjon/foreldreansvar/ 
bosituasjon 

 

Daglig omsorg (sett kryss): 
Begge foreldre   Mor       Far              
Fosterhjem        Andre, hvem?:       

 

Hvem har foreldreansvar?  (Jfr. Barneloven) 
Begge foreldre   Mor        Far     
Andre, hvem?:      

Andre opplysninger   

Samlivsbrudd 

Alvorlig sykdom i familien  

Annet:      

Søsken (antall, alder):         

                     

Flytting 

 

Tap av omsorgsperson 

 

 
 

Hjelpeinstanser 
som er aktive eller har avsluttet arbeidet 

Habilitering(kommunalt) Barnevern  Helsestasjon   Familiesenter   Fysioterapeut                                                                                             
Spes.ped.team barnehage  ABUP    HABU             Statped, avd    

 
Andre tjenester:      

Fastlegens navn:                                                                                                                       
Arbeidssted og adresse:      

 

Årsak til henvisning  

Kort beskrivelse av utfordringer, jf. pedagogisk rapport 

(utvikling, oppmerksomhet/ konsentrasjon, syn, hørsel, motorikk, sosial kompetanse, språk/tale,  
relasjoner og læringsmiljøforhold som kan medvirke til barnets utfordringer) 

      

 

 

 

 

 

 

Hva henviser ønsker hjelp til 

Utredning 

Logopedisk vurdering 

Vurdering av rett til spesialpedagogisk hjelp, Barnehageloven § 19  a 
Veiledning/rådgiving  

Annet:       

 

Forhåndsdrøfting med PPT  

Alle saker som henvises fra barnehage skal være forhåndsdrøftet med PPT.  
Dato:                                Drøftet med fagperson i PPT:      



  

 

 

Underskrift fra henviser 

________________________________________   
Enhetsleder / daglig leder / styrer                              

________________________________________                                                       
Pedagogisk leder 
 

________________________________________     

Andre (helsesøster, lege)    

     

                                       

_____________________________ 

Sted, dato 

 
________________________________________________________________________ 

Foreldre (Når kun foreldre står som henviser) 

 



  

Del 2 av henvisning til Midt-Agder Pedagogisk Psykologisk Tjeneste 

Samtykke fra foreldre/foresatte 
(sett kryss)  

Jeg/vi er enig i henvisningen og gir tillatelse til at utredning settes i gang. 

 

Jeg/vi ønsker at vurdering av behov for/rett til spesialpedagogisk  
    hjelp gjennomføres. ( § 19 a i Barnehageloven) 

 

 

PPT ønsker å gi et best mulig tilbud til barn og familie. Vi er opptatt av å få en god 
forståelse av barnet. Derfor ønsker vi å ha mulighet for et tverrfaglig samarbeid. Vi ber 
foreldre/foresatt om samtykke til samarbeid med aktuelle instanser. 

Jeg/vi samtykker til at relevante opplysninger om barnet drøftes/utveksles med de instanser jeg/vi 
har gitt tillatelse til. Relevant informasjon vil omhandle funksjonsnivå, faglig og sosial fungering. 
Dette gjelder også fra/til PP-tjeneste i annen kommune ved flytting. 

Samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. 

 

Sett kryss ved de instanser som PPT kan ha kontakt med:  

Barnehage 
Fastlege                                                        
Barnevern                                                       
Helsestasjon                                                  
Fysioterapeut 
Ergoterapeut         
Habilitering i kommunen 
Psykisk helse voksne   
Familiesenter (gjelder Vennesla kommune)                                        
Kommunepsykolog (gjelder Vennesla kommune)                                        
Spes.ped.team førskolealder  (gjelder Vennesla kommune)                                                                   
ABUP(Avdeling for barns psykiske helse)                   
HABU (Habiliteringsseksjon for barn og unge) 
Rapporter fra annen PP-tjeneste      

 

Andre:     ……………………………………….. 

 

Sted og dato: 

 

____________________________            _________________________________   

Foresatt                                                       Foresatt 
 

 

 

 

 



  

 

Del 3 av henvisning til Midt-Agder Pedagogisk Psykologisk Tjeneste 

Pedagogisk rapport 
 

Barnets navn:      
Barnehage:      
Avdeling i barnehage:      

 
Rapporten er utarbeidet etter gjennomføring av tiltaksutprøving og veiledning fra PPT 

Tiltak som er utprøvd i forkant av henvisningen 

Pedagogisk refleksjon 

På hvilken måte har en 
kommet fram til tiltakene? 

 
(Pedagogisk refleksjon, 
bruk av ped.ledermøter) 

      

 

 

 

 

 

 

Systemrettede tiltak: 
(Grupper, foreldre, 
omorganiseringer mm) 

      

Individrettede tiltak: 
Hva er prøvd av individ 
tiltak? Hvilke råd er gitt? 

      

 

Hva er viktig for barnet 
mht inkludering? 

      

 

Resultat av tiltaksutprøving før henvisning 

Systemtiltak 

 

      

Individtiltak 

 

      

 

Samarbeid mellom PPT og barnehager før henvisning 

Veiledning i forbindelse 
med tiltaksutprøving og 
tilrettelegging. Info. om 
veiledningen, deltakere, 
datoer for møter etc. 

      

 

Bakgrunnsinformasjon 

Barnets 
barnehagehistorie 
(Hvilke barnehager, 
oppstart etc.) 

      

 
 



  

 

Læringsmiljø 

Læringsmiljø-
beskrivelse: 
(rammefaktorer; antall 
barn pr. voksen i avd, 
gruppestørrelse, rom, 
rutiner/regler i 
læringsmiljøet etc).  

Pedagogisk tenking i 
forhold til inkludering. 
 
Avdelingsstørrelse 

      

Vurdering av relasjon  
barn - barn 
voksne – barn 

      

 

Kartlegging  
Kopi av resultatark legges ved 
Oversikt over kartlegginger som er 
utført 

Dato 
gjennomført 

Kartlegging Dato 
gjennomført 

Alle med        MIO       

TRAS        Kåre Johnsen artikulasjonsprøve       

Askeladden        Observasjon av barn og læringsmiljø       

Språk 5 - 6       Andre kartlegginger       

Liv Vedler: Lek og kommunikasjon         

 

Barnets sterke sider, mestringsområder 

Beskrivelse       

 

 

Kartlegginger og observasjoner 

Språk og tale 
(ordforråd/forståelse/uttrykksevne, 
uttale mm.) 
 

      

Adferd       

Konsentrasjon, oppmerksomhet, 
egenledelse 

      

Selvstendighet       

Sosial kompetanse       

Annet       

 

 



  

Flerspråklig 

Morsmål og bakgrunn 
Når kom barnet til 
Norge? 

      

Vurdering av språk       

 

Barnets egne opplevelser i barnehagesituasjonen 

Barnets egne uttalelser 
om sine vansker og 
sine sterke sider 

      

Barnets opplevelse av 
tilhørighet, trygghet, 
trivsel og læring 

      

Annet       

 

Supplerende informasjon og vurderinger 

Trygghet i barnehagen       

Interesser / lek       

Hvordan lærer barnet 
best? 

      

Helse: 

Synsstatus: 
Hørselsstatus: 
Motorikk: 
Psykisk helse: 

      

Samarbeid  
barnehage - hjemmet 

      

 

Andre opplysninger       

 

Underskrift fra barnehage 

 
Utarbeidet av: 
 
Dato: 
 
Barnehagens navn: 

 

Vedlegg som er aktuelle for saken: 
Fysioterapirapport 
Kartleggingsprøver: kun kopi av resultatark (hele prøven etter avtale) 
Referat fra møter og veiledning 
Uttalelser fra barnehagelærere  
Tiltaksbok/logg 
Rapport fra syns-/hørselsvurdering                                           
Rapporter fra andre instanser (ABUP, HABU m. fl) 
Ved tilflytting: dokumentasjon fra annen kommune bl.a. sakkyndig vurdering/rapporter                      
Annet:      


