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PEDAGOGISK RAPPORT VED HENVISNING TIL PPT 

SKOLE 
 
Skal ligge ved ”Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste” 
Rapporten skal gi en oversikt over elevens sterke og svake sider, samt skolens arbeid med tilpasset 
opplæring. Felter merket * må fylles ut 
 

Personalia 
Navn: 
 

Født: 
 

Skole: 
 

Trinn: 
 

Kontaktperson/lærer: 
 

Tlf/e-post: 
 

 

Om barnet/eleven 
Barnet sterke 
sider/interesseområder*: 
 

 

Elevens funksjonsnivå i aktuelle fag:* 
 

 

Elevens språk- og 
kommunikasjonsferdigheter 
(talespråk, begrepsomfang, 
språkforståelse, artikulasjon, mimikk, 
kroppsspråk, blikk-kontakt): 
 

 

Elevens sosiale og emosjonelle 
fungering (atferd, sosial tilpasning i 
gruppa, samspill med elever/lærere, 
lekeferdigheter, temperament, 
stemningsleie, stabilitet): 
 

 

Elevens fysiske og motoriske 
fungering (grovmotorikk, finmotorikk, 
fysiske forutsetninger, medisinske 
forhold): 
 

 

Elevens arbeidsmåter (motivasjon, 
konsentrasjon, utholdenhet, 
selvstendighet, evt- læringsstil):* 
 

 

Annet om barnets behov og vansker: 
 

 
 
 
 

 



Grunnskolen i Vestby 
 

Unntatt fra offentligheten, jfr. Lov om offentlighet i forvaltningen § 13.1  

Elevens initialer: 2 Opprettet 29.09.2017 09.29.00 
   

02 Pedagogisk rapport ved henvisning PPT skole                                                                                                      Revidert sept 10 

 

Kartlegging av faglig nivå og funksjon 
Beskriv hva slags kartlegging som er 
gjort for å kartlegge faglig. Hvilke 
tester er benyttet*? (Legg ved kopi av 
resultater) 
 

 

På hvilken måte ser man at vanskene 
påvirker de faglige resultatene*? 
 

 

Hvilken kartlegging er foretatt av 
sosiale ferdigheter? 
 

 

Er elevsamtaler gjennomført? 
Hvor mange? Hva preger 
elevsamtalene? 
Hvordan er relasjon mellom 
kontaktlærer og elev? 
 

 

Er foreldresamtaler gjennomført? Hva 
kjennetegner foreldresamarbeid?* 
 

 

Er det gjennomført veiledning med 
PPT i f.eks rutinemøter? Hvor mange 
ganger og hvilke avtaler ble gjort?* 
 

 

Skolens tiltak (utfyllende redegjørelse!) 
Hva slags tilpasninger er gjort for 
eleven innenfor Oppl.§1-3?* 
 

 

Hvilke spesifikke tiltak er utarbeidet 
sammen med foreldre (pedagogisk, 
organisatorisk, fysisk tilrettelegging, 
avvik fra læreplanverket)?* 
 

 

I hvor lang tid er tiltakene utprøvd?* 
 

 

Hva fungerte lite/middels og godt av 
tiltakene? Hvilke faktorer spiller en 
positiv/negativ rolle?* 
 

 

Nye momenter for bedre tilpasning? 
 

 

Rammeforutsetninger: Gruppas 
størrelse og organisering i 
klasserommet, rammer, personale, 
klassekultur/miljø* 
 

 

Annet: 
 

 

 

Kopi sendes foreldre 

     
Underskrift lærer Underskrift rektor 

 

 

 

 


