
Praktiske opplysninger
• Administrasjonen holder til i Rådhuset, 

Rådhusgt 1. Postboks 154, 1541 Vestby
• Servicekontoret Rådhuset; tlf. 64 98 01 00
• E-post: post@vestby.kommune.no
• Se vår internettside www.vestby.kommune.no

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
• PPT er lokalisert i Rådhuset, sammen med 

skoleadministrasjonen.

SERVICEERKLÆRING 
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Hva er PPT?
• PPT er et rådgivende organ, en selvstendig 

faglig enhet, organisert som en del av RO-skole. 
• Det er p.t. 4 rådgivere i tjenesten
Formål med tjenesten
• PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling 
for å leggje opplæringa betre til rette for 
elevar med særlege behov. Den pedagogisk-
psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir 
utarbeidd sakkyndig vurdering der lova krev 
det. Oppl.l §5-6

Hvem får tjenesten
• Barn i alderen 0-16 år, Oppl.l.§ 5.1., 5.7)
• Voksne over 20 år, Oppl.l. § 4A-2
Hva inneholder tjenesten
• Sentrale oppgaver for PPT er sakkyndig 

utredning, forebyggende og systemrettet 
arbeid, eks. bidrag til styrking av 
læringsmiljøet. PPT gir råd, veiledning og hjelp 
til barn, foreldre og personale i skoler og 
barnehager. Det kan eks. være ved fagvansker, 
lærevansker, språk\talevansker, 
funksjonshemninger, atferdsvansker, mistrivsel 
på skolen eller hjemme, skolestart, overganger 
fra barnehage til skole eller barnetrinn til 
ungdomstrinn

Taushetsplikt
• Personalet har full taushetsplikt.
• Personalet har opplysningsplikt til 

barnevernstjeneste og sosialtjeneste etter 
Oppl.l § 15-3 og 15-4

Lov og forskrift
• PPT’s virksomhet er regulert av Opplæringslov 

med forskrifter.  
• Barn før og i skolealder har rett til 

sspesialpedagogisk hjelp der dette er 
nødvendig ut fra sakkyndig vurdering, 
Oppl.l.§ 5.7, 5.1

• Voksne har rett til opplæring på grunnskolens 
område, Oppl.l.4A-2

Hvordan komme i kontakt med PPT
• Henvisning kan skje fra eks. skoler\b.hager. 

Foreldre må gi sitt skriftlige samtykke til 
henvisningen

• Foreldre kan også selv ta kontakt med PPT for 
bistand

Hva kan du forvente av oss
• PPT skal i samarbeid med andre 

veiledningstjenester, hjelpe barn, foresatte og 
personale med å utvikle gode læringsvilkår for 
barn\elever som trenger særlig 
hjelp.Tjenesten skal videre medvirke til 
tverrfaglig samarbeid om forebyggende tiltak 
for barn og unge i oppvekstmiljøet

• Hjelp kan gies direkte til barn\unge, som eks. 
støttesamtaler, eller indirekte ved veiledning 
til ansatte og\eller foreldre
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