
Tilmelding til Ås Pedagogisk-Psykologisk Senter (PPS)

Unntatt offentlighet 
Offentlighetslovens § 5a jfr. Fvl. § 13

Tilmeldingen sendes Ås PPS, postboks 195, 1431 Ås. Les side 3 nøye og ta kontakt på tlf 64 96 21 00 ved eventuelle spørsmål

Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk senter vedrørende (sett kryss)

A  Utredning av:     Barn under opplæringspliktig alder

            Elev i grunnskole

  Elev i/søker til voksenopplæring (VO)

B  Veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale/systemarbeid

C  Logopedvurdering/-undervisning

D  Ny vurdering av behov for spesialundervisning (v endring av behovet og/eller v utgang av sakkyndig vurdering)

E  Annet

Personalia (for den tilmeldte)

Etternavn: Fornavn: Fødsels/personnr.:

Kjønn: Telefonnr.: Mobilnr.:

Adresse: Postnr./sted:

Barnehage/Skole/VO: Avdeling/årstrinn/gruppe:

Behov for tolk?

 Ja   Nei

Morsmål: Opprinnelsesland:

Foresatte/verge (fylles ut hvis personen oppdraget gjelder er under 15 år eller har oppnevnt verge)

Navn:

Adresse: Tlf.nr.:

Omsorgsfunksjon  Mor   Far   Verge   Annet, spesifiser:

Foreldreansvar

Jf kap. 5 i Barneloven

 Mor   Far   Begge   Annet, spesifiser:

Foresatte/verge (fylles ut hvis personen oppdraget gjelder er under 15 år eller har oppnevnt verge)

Navn:

Adresse: Tlf.nr.:

Omsorgsfunksjon  Mor   Far   Verge   Annet, spesifiser:
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Behovsbeskrivelse 

Gi en kort beskrivelse av sentrale momenter. Pedagogisk rapport vedlegges i tillegg.

Tidligere iverksatte tiltak/undersøkelser (inkluder tidspunkt og resultat)

Beskriv tiltakene i barnehage/skole grundigere i den pedagogiske rapporten. Pedagogiske tiltak skal ha vært gjennomført i tilstrekkelig tid før tilmelding.
Syn skal alltid være undersøkt av optiker før tilmelding.  Hørsel skal alltid være undersøkt av øre-nese-hals-spesialist før tilmelding.

Tilmeldende instans

Person(er) eller instans:

Kontaktperson: Telefon (kontaktperson):

Adresse: Postnr.:

Vedlagt dokumentasjon

Pedagogisk rapport (se enden av dette dokumentet), karakterutskrift og oppdaterte (<1 år) resultater fra gjennomførte kartlegginger/prøver/tester skal 
alltid vedlegges. Ved mistanke om lese-/skrivevansker og/eller oppmerksomhetsvansker for elever mellom 6 og 16 år, skal Språk 6-16 være 
gjennomført og vedlagt. 

Samtykke til innhenting av taushetsbelagte opplysninger
Jeg/vi samtykker i at PPS kan innhente taushetsbelagte opplysninger fra andre instanser (dette samtykket kan endres eller trekkes 
tilbake ved skriftlig henvendelse til PPS)

 Ja    Nei   Hvis ja, kryss av for hvilke instanser og angi kontaktperson

 Helsetjenesten i kommunen. Kontaktperson:

 Sosialtjenesten. Kontaktperson:

 Barnevernet: Kontaktperson:

 Barne-/ungdomspsykiatrien (BUP). Kontaktperson:

 Andre (spesifiser):

Kontakt med PPS i forkant av tilmeldingen
Enhver tilmelding skal være diskutert med en representant for PPS, før tilmeldingen sendes.
Navn på kontaktperson (barnehage) eller PP-rådgiver (skole): Dato:
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PEDAGOGISK RAPPORT

Der hvor tilmeldende instans er faginstans (barnehage/skole/VO eller lignende) skal pedagogisk rapport alltid være vedlagt 
tilmeldingen. Rapporten skal inneholde vesentlige opplysninger og skal i forkant av tilmeldingen alltid være forelagt foresatte/verge 
eller elev som har fylt 15 år og som tilmelder seg selv (rapporter som ikke er underskrevet blir returnert avsender).

Det er utarbeidet egne maler for pedagogisk rapport fra barnehage og skole. Disse kan lastes ned fra kommunens intranett. Vær 
oppmerksom på at tilmeldinger fra skole også skal inneholde vedlegget ”Skolens vurdering av elevens læringsutbytte”. Skjemaet kan 
lastes ned fra kommunens intranett.

Skriv kort og presist om de sentrale elementene.

ÅS PPS’ PLIKTER OG OPPGAVER

Ås Pedagogisk-psykologisk senter (PPS) er hjemlet i opplæringsloven og er en frivillig tjeneste.

I følge opplæringslovens § 5-6 skal tjenesten ”hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge 
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet 
sakkyndig vurdering der loven krever det.”

PPS og helsetjenestene
Ås PPS er ingen helsetjeneste. Siden helsemessige utfordringer også påvirker barnehage- og skolehverdagen, vil likevel mange av 
barna som kommer til Ås PPS ha slike utfordringer. En svært vanlig problemstilling er mulige 
oppmerksomhets-/konsentrasjonsvansker. I de tilfellene der foresatte ønsker utredning og diagnostisering av psykiske vansker 
(ADHD, Asperger, osv), må saken henvises til Follo Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Follo BUP), via barnets fastlege.

Underskrift tilmeldende instans
Vi bekrefter med dette at barnet/eleven er gjort kjent med årsaken til tilmeldingen og at foresatte/verge eller elev over 15 år har fått en 
kopi av den pedagogiske rapporten. Fra fylte 7 år skal det legges til rette for at eleven har mulighet til å uttale seg i saken. Fra fylte 12 
år skal elevens mening tillegges stor vekt, jf. barneloven § 31. Barn over 15 år avgjør selv i tilfeller med spesialundervisning, 
jf. barneloven § 32.
Sted/dato: Underskrift av leder ved tilmeldende instans

Samtykke fra foresatte eller verge (dersom henvist barn/elev er under 15 år)

Jeg/vi samtykker i denne tilmeldingen til Pedagogisk-psykologisk senter og vi er gjort kjent med den pedagogiske rapporten

Sted/dato: Underskrift:

Sted/dato: Underskrift:

Jeg/vi ønsker at det utarbeides sakkyndig vurdering i forbindelse med vurderingen av behovet for spesialundervisning

 Ja    Nei   

VEDLEGG (skjema finnes på Ås kommunes internettsider): 
 Pedagogisk rapport
 ”Skolens vurdering av elevens læringsutbytte” (kun ved tilmelding av skolebarn)
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