
Årsaker for henvisning til PPT:

● Funksjonshemning
● Mistanke om forsinket utvikling
● Språk- og kommunikasjonsvansker
● Lærevansker
● Fagvansker
● Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
● Atferdsvansker
● Sosiale og emosjonelle vansker

Hvem har rett til vedtak om spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få tilstrekkelig utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har
rett til spesialundervisning. Før det kan fattes vedtak om spesialundervisning, skal det
foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Krav til skolen:

Før en elev eventuelt henvises til PPT, skal skolen selv vurdere om eleven kan ha
tilfredsstillende nytte av det ordinære tilbudet. Dette innebærer at skolen også må utprøve
tilpasset opplæring. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal eleven henvises til PPT.

Slik får du hjelp:

1. Ta opp din bekymring med skolen: Skolen vurderer deretter læringsutbytte for eleven
og iverksetter ulike tiltak.

2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak: PPT er ikke formelt koblet inn for å
vurdere den enkelte elev sitt behov, men saken kan drøftes anonymt for å støtte
skolen i arbeidet med tiltakene. PPT kan også være til stede for å gi råd og
veiledning i det systemrettede arbeidet til skolen.

3. Skolen henviser til PPT: Dersom tiltakene ikke virker som forventet, ber skolen om
hjelp fra PPT. Dette krever samtykke fra foreldrene eller foresatte.

4. Sakkyndig vurdering: PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov og gir
råd til skolen om hva slags opplæring som bør gis.

5. Rektor fatter enkeltvedtak: Dersom den sakkyndiges vurdering konkluderer med at
eleven ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen, skal rektor fatte
vedtak om spesialundervisning.

6. Elev og foresatte må samtykke: Elev og foresatte skal samtykke før enkeltvedtak om
spesialundervisning fattes.



Slik klager du:

Dersom du er misfornøyd med et vedtak må en eventuell klage sendes til den gjeldende
skolen.

PPTs øvrige oppgaver i skole:

PPT driver systemarbeid og kompetanse- og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og
skoler. Dette gjøres gjennom ressursteam, veiledning, rådgivning, nettverksgrupper og kurs.

Nyttige lenker:

● Spesialundervisning i opplæringsloven;
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

● Veileder om spesialpedagogisk hjelp;
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialp
edagogisk-hjelp/

● PP-tjenesten i Rennebu kommune;
https://www.rennebu.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-renneb
u/

Kontakt oss:

Enhetsleder/PP-rådgiver (permisjon)
Lill-Therese Varsi
lill.varsi@rennebu.kommune.no
902 43 116

Spesialpedagog
Unni Smestu
unni.smestu@rennebu.kommune.no
902 51 819

Pedagogisk psykologisk rådgiver
Trine Dullum
trine.dullum@rennebu.kommune.no
902 43 116

Besøks/postadresse: Kommunehuset, Myrveien 1, 7391 Rennebu.
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