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TILMELDINGSSKJEMA

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder, §5-7.

Rett til spesialundervisning, §5-1.

Fremskutt/utsatt skolestart, §2-1 tredje ledd.

Fritak fra opplæringsplikten, §2-1 fjerde ledd.

Rett til tegnspråkopplæring for elever og førskolebarn, §2-6 og 3-9.

Særskilte rettigheter for blinde og sterkt svaksynte elever, § 2-14 og 3-10.

   

Sakkyndig vurdering fra PPT etter Opplæringsloven 
  Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der opplæringsloven krever det.     
  Før det treffes enkeltvedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp, skal det være utarbeidet en sakkyndig vurdering (§ 5-3), 
  som vil si noe om elevens/barnets behov for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp (§§ 5-1 og 5-7). All saksbehandling knyttet til 
_sakkyndige  vurderinger skal utføres uten ugrunnet opphold, jfr. forvaltningslovens § 11 A ,første ledd. Dersom 
_saksbehandlingen vil ta lenger  tid enn en måned, vil det bli gitt foreløpig svar,  jfr. forvaltningslovens § 11 A, siste ledd.

Unntatt for offentlighet Jfr. Off.l §13

Pedagogisk-psykologiske tjenester 
Postadresse: Postboks 128, 3910 Porsgrunn 
Besøksadresse: Skomværhuset, Storgata 147,4.etg, 3915 Porsgrunn 
Telefon: 35 54 72 40, E-post: pptjenesten@porsgrunn.kommune.no

Porsgrunn kommune

Tilmeldende instans Barnehage avd/Klassetrinn

Kontaktperson Kontaktperson e-post Kontaktperson telefon

mailto:pptjenesten@porsgrunn.kommune.no?subject=Tilmeldingsskjema


Foresattes underskrift: 
 

 Bakgrunnsopplysninger

Bakgrunnsopplysninger fra foresatte:

 Vedlegg

 Pedagogisk rapport ved tilmelding til PPT (skal alltid legges ved tilmelding fra bhg/skole)

Rapport etter screening/test Observasjonsrapport

 Skriftlige opplysninger fra foreldre/foresatte
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15 år): 
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