HVA ER PP-TJENESTEN
(PPT)

HVILKE RETTIGHETER HAR
FORELDRE OG BARN?

HVA ARBEIDER PPT MED?

PPT samarbeider med foreldre og
barn om å legge forholdende til rette
for barnet og familien

Barnehageloven og lov om
grunnskolen og den videregående
opplæringa (Opplæringslova) slår
fast at:

Foreldre er ofte usikre på når de skal
henvende seg til PPT . Det er viktig
å ta opp problemene før de er blitt
for store.

Hos PPT kan foreldre søke råd om
barns trivsel, tilpasning og
opplæring. Ungdom kan selv også ta
kontakt med oss.
Her arbeider fagfolk med ulik
bakgrunn og erfaring; pedagogiskpsykologisk rådgivere, logoped og
spesialpedagoger.
PPT har et nært samarbeid med
skoler og barnehager.

• Foreldre og barn har rett til
tilbud om pedagogiskpsykologisk rådgiving i
nærheten av hjemstedet
• Barn og unge har rett til
spesialpedagogisk hjelp der
dette er nødvendig.
Foreldre har på lik linje med ulike
fagfolk, rett til å være med når det
skal avgjøres hvilke tiltak som skal
settes i gang.

Her er noen av vanskene som en
arbeider med ved PPT :
• Ulike funksjonshemninger
• Fagvansker (f.eks. lese- og
skrivevansker)
• Mistilpasning hjemme og på
skole
• Språk- og talevansker
• Spørsmål ang. skolestart
• Foreldrerådgivning
• Atferdsvansker
• Mobbing/plaging
• Skolevegring

HVORDAN ARBEIDER VI VED PPT?
For å få innblikk i barnets vansker trenger
vi tid til en samtale. Foreldrene har alltid
kunnskap om barnet som PPT har bruk
for.
Om ønskelig kan dette skje andre steder
enn ved kontoret, f.eks. hjemme, på skolen
eller i barnehagen.
HVORDAN KAN VI HJELPE?
Den viktigste delen av arbeidet ved PPT
er å finne frem til hvordan barnets
situasjon kan forbedres. Av og til kan det
være hensiktsmessig med hjelpetiltak i
hjemmet, på skolen eller i barnehagen. Et
samarbeid med disse instansene er viktig.
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Når andre enn foreldrene ønsker at barnet
skal henvises til PPT, må alltid foreldrene
være enige i dette, og underskrive et
henvisningsskjema.

EN ORIENTERING TIL
FORELDRE OM

•
•

Personalet ved PPT har
taushetsplikt.
Alle tjenester ved PPT er gratis
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