
Påkrevd kartlegging ved henvisning tl PPP 

Alle  henvisninger  skal  ha  vedlagt  Pedagogisk  rapport  og  henvisningsskjema.

Henvisning skal også være drøfet med rektor,  og tltak skal normalt  først være

utprøvd før henvisning.

Barnehage:

Ved henvisning tl PPT skal det legges ved:

 Pedagogisk rapport

 Alle med evt ÁGOR/Pras observasjonsverktøy av barns daglige språk, for barn 2-5 år. 

 SDQ

Annet 

 Sensoriske  kartlegginger,  rapporter  fra  andre  tjenester  eller  andre  relevante

kartleggingsverktøy legges også ved en henvisning

 Hørsel og syn bør være sjekket og resultatene legges ved

Skole: 
Ved henvisning tl PPT skal det legges ved:

 pedagogisk rapport

 lese- og skrivetest (samisk/norsk) og matematkkartlegging

 et eksempel på noe eleven har skrevet (diktat/friskriving)

 Språk 6- 16 norsk eller 6 - 16 jahkásaččaid giella og/eller 20 spørsmål om 

språkferdigheter/20 gažaldaga giellagálggaid birra

Eksempler på kartleggingsprøver i matematkk: 

M-prøven, Mateprøva, Matemathkka dásseiskkadangeahččaleapmi, eegnefaktaprøven, Alle

teller, Nasjonale prøver (hele testprotokollen sendes med).  

I tllegg anbefales det at matematkklærer ufører yynamisk kartleggingsprøve i 

matematkk/dynámalae kártengeahččaleapmi matemathkas med elever som strever i 

matematkk.

Eksempler på kartleggingsprøver i lesing/skriving

Carlsten leseprøve



Ipals

Nasjonale prøver

Arbeidsprøven

På småtrinnet kan UyIes kartleggingsprøver brukes istedenfor, eller i tllegg tl for eksempel 

Carlsten leseprøve. 

Språklydsvansker

Ved rene språklydsvansker uten tlleggsvansker behøves i utgangspunktet ikke faglig 

kartlegging å legges ved henvisning. Hørsel bør være sjekket og resultatet av hørselstest må 

ligge ved eller beskrives i pedagogisk rapport. Hos barnehagebarn holder det med med en 

beskrivelse av språklydsvansken i pedagogisk rapport. Hos samiskspråklige barn 

gjennomføres fonemtest på samisk.

 Sámegiel fonemteasta

En lese/skrivetest gjennomføres ved mistanke om lese/skrivevansker i tllegg tl 

språklydsvansker. I slike tlfeller gjennomfører skolen også matematkkartlegging.

Vansker med konsentrasjon, uoppmerksomhet eller uro 

 AyyES, ufylt skjema fra skole og hjem  

 observasjonsrapport 

 faglige kartlegginger 

Minoritetsspråklige elever med § 2.8 vedtak 

Ved henvisning må minst én av de tre følgende kartleggingsprøvene legges ved:

 Språkkompetanse i grunnleggende norsk

 TOSP

 Kartleggingsprøve for språklige minoriteter (Trondheim kommune)

I  tllegg  kartlegginger  som  skissert  ovenfor  avhengig  av  spesialpedagogisk

henvisningsgrunn. 

Annet 

 Sensoriske  kartlegginger,  rapporter  fra  andre  tjenester  eller  andre  relevante

kartleggingsverktøy legges også ved en henvisning

 Hørsel og syn bør være sjekket og resultatene legges ved
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