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Unntatt offentlighet  jmf. offl § 13, Forvaltningslova § 13.1 

 
Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste  
(PP-tjenesten) 

Personopplysninger 
Fødselsnummer (11 siffer) 

 

 

Fornavn, mellomnavn Etternavn 

Adresse 

 

Postnummer Poststed 

Kjønn                   ☐ Jente ☐ Gutt 
 

Bosituasjon 

☐ Hos mor ☐ Hos far ☐ Begge foreldre ☐ Fosterhjem ☐ Annet: 

Foresatte  
Foresatt 1 

Fornavn, mellomnavn Etternavn 

Adresse Postnummer Poststed 

Mobil Epost 

Relasjon 

☐ Mor ☐ Far ☐ Fostermor ☐ Fosterfar ☐ Annet:  

Foresatt 2 

Fornavn, mellomnavn Etternavn 

Adresse 

 

Postnummer Poststed 

Mobil Epost 

 

Relasjon 

☐ Mor ☐ Far ☐ Bror ☐ Søster ☐ Fostermor ☐ Fosterfar ☐ Annet:  

Lov om barnehager (barnehageloven) § 33. Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk 

hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte 

sakkyndige vurderinger. 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og 

organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. 
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Barnehage 
Barnehage 

 

Avdeling 

 

Styrer 

 

Telefon 

Pedagogisk leder 

 

Telefon 

 

Antall barn i barnehagen: Antall barn på avdelingen: 

 

For tospråklige barn 
Nasjonalitet 

 

Morsmål 
Behov for tolk               ☐ Ja 

Hvilket språk? 

 

Barnet har bodd i 

Norge siden 

 

Henvisningsgrunn 
Språkutvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vansker knyttet til lek/sosial samspill 
 
 
Konsentrasjonsvansker 
 

☐ Kommunikasjon 

☐ Språkforståelse 

☐ Språkutvikling 

☐ Taleflyt (stamming, løpsk tale) 

☐ Uttale 

 

 

☐ Atferd/samhandling 

☐ Sosial tilbaketrekking 

 

☐ Uro/konsentrasjon 

 
 

Hva ønsker dere at PP-tjenesten skal gjøre? 

☐ Veiledning/opplæring/kurs vedrørende barnets vansker 

☐ Logopedisk hjelp 

☐ Utredning/utarbeiding av sakkyndig vurdering 

☐ Rehenvisning til PP-tjenesten: ny sakkyndig vurdering 

Gi eventuelt en kort beskrivelse: 
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Vedlegg: 

☐ Pedagogisk rapport fra barnehagen (skal legges ved) 

☐ Barnehagens egne kartlegginger  

☐ TROG (skal legges ved) 

☐ For alle barn med tospråklig bakgrunn – barnets språkhistorie 

☐ Observasjon 

☐ Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp (om det finnes) 

☐ Årsrapport om spesialpedagogisk hjelp (om det finnes) 

☐ Annet/Epikriser o.l. 

 

Har PP-tjenesten vært med i drøfting i forkant av 

henvisningen? 

☐ Ja   ☐ Nei 

 

Hvis nei: Hva er grunnen til at saken ikke er drøftet med 

PP-tjenesten? 

 

 

Navn på PP-rådgiver: 

 

Dato for drøfting: 

Samtykke til samarbeid 

☐ Helsestasjon  

☐ Barneverntjeneste 

☐ Fastlege 

☐ Spesialisthelsetjeneste (f.eks. HABU, SAF og BUP) 

☐ Tidligere saker hos PP-tjenesten 

☐ Andre: 

Sted Dato 

Underskrift foresatt  

Underskrift foresatt 

Dette samtykket kan endres eller trekkes tilbake senere dersom det er ønskelig 

Underskrift fra barnehage 
Sted Dato 

Underskrift styrer (eller den som har styrers fullmakt) 


