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Nesodden kommune 
Barn, unge og familie 

PPT 

 
          Unntatt offentlighet 
          - off.lov. § 13 

 
Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for voksne  
Gjeldende rett  
Pedagogisk-psykologisk tjenestes primære mandat er å bistå personer som har rett til 
opplæring på grunnskolens område. Voksne som har rett til opplæring etter opplæringsloven 
§4A-1 og som ikke får eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære 
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Retten til spesialundervisning for voksne 
er hjemlet i § 4A-2 første og annet ledd. 

• § 4A-2 første ledd fastslår at voksne som ikke har eller som ikke kan få et 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett til spesialundervisning 

•  § 4A-2 annet ledd fastslår at voksne som har særlige behov for opplæring for å 
kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring 

• Når det gjelder elever som deltar i introduksjonsprogrammet og får opplæring etter 
introduksjonsloven kan kommunen ved behov og etter henvisning etterspørre 
utredning og veiledning fra PPT eller andre kompetente   

 
Henvisningstype 

Gjelder henvisningen vurdering av behovet for spesialundervisning på grunnskolens 
område? 

Førstegangs henvisning               

Gjentatt henvisning (når bruker allerede er tilmeldt PPT)                  

 
 Ved gjentatt henvisning: Vurdering av behov for videre tiltak 

□ Videreføring av nåværende tiltak. Begrunnelse: 
 
 
□ Reduksjon av nåværende tiltak. Begrunnelse: 
 
 
□ Utvidelse av nåværende tiltak. Begrunnelse: 
 
 

 
Henvisningsgrunn 

PPT bes om å vurdere elevens behov for spesialundervisning på grunnskolens område for 
voksne etter opplæringsloven  

      § 4A-2 første ledd 

§ 4A-2 annet ledd 

 Eleven deltar på introduksjonsprogrammet og det vurderes å være behov for 

veiledning/ utredning (jf. introduksjonsloven)  

      Annet  
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Opplysninger bruker 

Navn: 
  

Fødselsdato: 
                                        Mann□   Kvinne □   

Adresse og poststed: Nasjonalitet:                       Morsmål: 
 

Telefon: 
 
 

Epost 

Skoletilbud/ opplæringstilbud:  Kontaktperson: 
 

Ved behov for tolk; på hvilket språk? 
 

Epost og mobilnummer til kontaktperson: 
 
 

   
Opplysninger verge dersom det er aktuelt 

Verges navn 
 
 

Adresse:                                            
                                                          tlf mobil:…………………. 
E-post:                                               tlf arbeid:………………... 

 
 

Syn- og hørselsundersøkelse må være foretatt. Er syn og hørsel er nylig undersøkt? 
 
  

Andre tjenester dere har vært i kontakt med? (sett kryss) 
□ Introsenter                     □ Distrikspsykiatrisk senter (DPS)                                                       
□ Andre:                            □ Fysioterapeut/ ergoterapeut 
□ helsesøster/fastlege 
□  NAV 
 
 
 

 
Samtykke til å dele/hente informasjon fra andre instanser 

Jeg/vi samtykker til at Nesodden PPT kan gi og innhente nødvendige opplysninger til/fra 
følgende samarbeidspartnere (sett kryss og skriv ned eventuelle 
spesifikasjoner/forbehold): 
 
□  …………………………………………………………………… 
□  …………………………………………………………………… 
□  …………………………………………………………………… 
□  ……………………………………………………………………. 
□   ……………………………………………………………………. 
 
.................................           ....................................          
        Sted/dato                                 verge  (evetuelt)                       
 
................................. 
    søker/ elev  
 

Samtykket kan endres eller trekkes tilbake til enhver tid 
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Sjekkliste henvisende instans 

□ Drøftet henvisning med PPT og prøvd ut ulike tiltak i forkant av henvisning? 
□ Gjennomført relevant kartlegging og tolket denne? 
□ Pedagogisk rapport lagt ved? 
□ Lagt ved eventuelle uttalelser fra andre 
□ Gjennomgått kartleggingsmateriell og bekymring med bruker og eventuelt verge 
□ Sendt kopi av henvisning og pedagogisk rapport til bruker? 
 

Henvisning vil bli returnert dersom skjemaet ikke er fullstendig utfylt 
 

 
 

Henviser: 
 
 
………………………………….                              ……………………………………….. 
     Instans/privatsøker                                                Kontaktperson/ stilling 

 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
Dato/sted               Underskrift søker 
 
………………………………………………………………………………………………. 
Dato/sted               Underskrift verge (når dette er aktuelt) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


