
| 

Pedagogisk psykologisk tjeneste
Tilstandsrapport 2020



Innhold

• PP-tjenestens oppdrag og som en del av det 
kommunale støttesystemet

• Handlingsplan og aktiviteter 2019-2020

• Strategi for kvalitetsutvikling 2020-2022



PP-tjenestens oppdrag

Tjenesten skal hjelpe barnehagen og 
skolen i arbeidet med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling. (system)

Tjenesten skal utarbeide sakkyndig 
vurdering der loven krever det. (individ) Barnet/

eleven

Barneha
gen/

skolen

PPT



Kommunale føringer i utdanningssektor

Felles strategi med det grønne skiftet
PP-tjenesten arbeider på alle de tre områdene – helheten i tilbudet



Prosjektet: Videreutvikling av PP-tjenesten

1. Iverksette tiltak for å effektivisere saksbehandlingen

2. Utvikle og ta i bruk systemrettet arbeid i barnehage og skole

3. Vurdere behov for omorganisering i PP-tjenesten



Handlingsplanen for PP-tjenesten 2019-2020

1. Implementere og følge opp de tre videreutviklingsprosjektene for PP-tjenesten i tråd med 
anbefalingene i sluttrapport fra ekstern gjennomgang

2. Arbeide for å skape forutsigbarhet i organisering, rutiner og samarbeid i og utenfor tjenesten

3. Arbeide for å bidra aktivt til god intern og ekstern kommunikasjon



Kompetanseteam i 
PPT

Språk, lesing og 
skriving

IOP-arbeid, 
læreplan- og 

rammeplanarbeid

Fravær

Flerspråklighet

Flerkulturalitet

Generelle 
lærevansker, 

autisme (andre 
diagnoser), ASK

Regning og 
matematikk

Inkluderende 
læringsmiljø i 

barnehagen og 
skolen 

Test og kartlegging 
og digitale 
ferdigheter Faglige kompetanseteam

Arbeider internt og eksternt

Arbeider i ulike prosjekter

Samarbeidsrutiner på tvers

Temaene gjenspeiler brukernes behov



PP-tjenesten er en del av kommunalt støttesystem

Figur fra St. meld. 6 (2019-2020) Tett på



Rutineutvikling for å redusere 
saksbehandlingstid
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Enkelthenvisninger
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Systemrettet arbeid 
Ressursteam

I skolen
Tverrfaglig sammensatt team
Drøfter utfordringer på individ og systemnivå
2-4 ganger i mnd.

I barnehagen
Modellen er under arbeid



Strategi for kvalitetsutvikling av PP-tjenesten 2022 

1) PP-tjenesten er en faglig kompetent 

teneste

2) PP-tjenesten er tilgjengelig og 

medvirker til helhet og sammenheng

3) PP-tjenesten arbeider forebyggende

4) PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats



Fremtidsutsikter

PP-tjenesten er nå på riktig vei

Rom for praksisforbedringer


