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Aure – Averøy – Kristiansund - Smøla 
 
Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), er en interkommunal selvstendig faglig enhet. Tjenesten er en 
lovpålagt kommunal tjeneste, hjemlet i opplæringsloven §5. Eierne er kommunene Aure, Averøy, 
Kristiansund og Smøla. Kristiansund er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret. Tjenesten har et eget 
styre hvor alle kommunene er representert.   
 
PPT er tverrfaglig sammensatt. Det er forventet at PPT skal ha høy psykologisk, pedagogisk og sosialfaglig 
kompetanse. PPT har et spesielt ansvar for at barn og unge med særskilte behov møter et samfunn, en 
barnehage eller en skole som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og som tar dem på alvor og som 
ser mangfoldet. Det er forventet at tjenesten har fokus på forebygging og tidlig tiltak, og at tjenesten 
gjennom råd og veiledning bidrar til en inkluderende skole for alle. Det er også forventet at PPT skal bidra 
og støtte opp under system og utviklingsarbeid i barnehage og skole.  
 
PPTs målgruppe er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole 
og videregående opplæring, men tjenesten skal også bistå kommunene med veiledning, kompetanse- og 
organisasjonsutvikling på barnehagens og skolens område. Dette er spesielt viktig med tanke på 
tilrettelegging av opplæring og læringsmiljø for barn med spesielle behov.  
 
Leder av PPT er psykolog Tormod Sandvik. 
 
Styret i PPT hadde i 2013 følgende sammensetning: 
 

 Smøla Kommune: 
o Styreleder Magne Gjernes, rådgiver/skolefaglig ansvarlig Smøla (vara rektor Alf Jostein 

Holmen) 

 Kristiansund Kommune : 
o Styremedlem/Nestleder: Christine Reitan, kommunalsjef  Kristiansund Kommune  
o Styremedlem:  Line Hoem, varaordfører i Kristiansund.  

 Averøy Kommune: 
o Styremedlem: Louis Selnes   

 Aure Kommune: 
o Styremedlem: Eva Berg, enhetsleder Aure Kommune   

 

 Ansattes representant:  
o Oddbjørg Eikrem  

 
Arbeidsutvalget (AU) består av leder og nestleder i styret. Det har vært 6 styremøter i 2013 og ett eiermøte. 
3 av styremøtene ble lagt til skoler i Aure,  Averøy og Smøla. Styret behandlet til sammen 30 saker. 
 
Organisering og ressurser. 

I tillegg til lederressurs og merkantil ressurs på 2,25 stilling, er det tilsatt 11 fagstillinger. Hvis en ser 

hvordan denne fagressursen fordeles i forhold til de enkelte kommuner, får en følgende oversikt. 

 

Kommune Fordelingsnøkkel i 

forhold til elevtall 

Fordeling fagperson ressurs pr kommune (lederressursen er her 

inkludert ressursen, men ikke merkantil).  

Averøy 17. 1.9 (grunnskole/voksne 1,2 stilling, førskoleteam 0,5 stilling) 

Aure 10.0 1,10 (grunnskole/voksne 0,8 stilling førskoleteamets 0,3 stilling) 

Kristiansund 67.3 7.4 (grunnskole/voksne 5,4 stilling, førskoleteamets 2.0 stilling) 

Smøla 5,7 0.6  (grunnskole/voksne 0,4 stilling, førskoleteamet 0,2 stilling) 
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I tillegg kjøper Møre og Romsdal Fylkeskommune 3 stillinger rettet mot videregående skole. 

Fylkeskommunen er også med å dekke utgifter knyttet til leder, merkantil resurs og drift, ut fra en et 

forholdstall knyttet til andel fagstillinger.  

 

Syn og Audiopedagogtjenesten (2 hele stillinger) er også samlokalisert med PPT, men har eget budsjett. 

Denne tjenesten er fra og med 2014 avviklet (se eget punkt i Årsmeldingen)  

 

 
 
Førskole og Grunnskole - organisering og endringer gjennomført i 2013:  
PPT er organisert mot 3 hovedområder; førskole, grunnskole og videregående skole. Voksne over 20 år har 
også rett til sakkyndig vurdering for opplæringstiltak på grunnskolenes område (hjemlet i Oppl.l. § 4A-2).  
  
Førskoleteamet har en samlet ressurs på ca. 3 stillinger, og dekker alle kommunene (herunder 42 
barnehager).  
 
Grunnskoleteamet Når det gjelder grunnskolen, har dette internt vært organisert som ett stor 
grunnskoleteam, men fagpersonene ble fordelt på skolene, dvs. at hver skole har en hovedkontaktperson. 
En slik organisering har både fordeler og ulemper. Fordelen er at skolen og kontaktpersonen kjenner 
hverandre godt, og PPT-ansatte får over tid en god oversikt og kjennskap til skolens elever og skolen som 
sådan.  Ulempen var at dette er sårbart med tanke på vakanser/ sykemeldinger, og en mister en bredere 
tverrfaglig støtte til skolen. Det har tidligere (2011) vært forsøkt å organisere grunnskoleteamet i 3 
subteam; 1. Barnetrinns team, 2. Ungdomsskoleteam, og 3. Distrikts team. Det en ønsket å oppnå, var at 
skolene i samarbeidet med PPT, skulle møte en bredere tverrfaglig tjeneste, hvor det er teamet som helhet 
som tar et fellesansvar. Tanken var at en til enhver tid kunne styre ressursbruken i den retning en vurderer 
behovet som størst.  Et funksjonelt tverrfaglig sammensatt team ble også vurdert å være bedre rustet til å 
gi kvalifisert bistand i utfordringer knyttet til klasseledelse, mobbesaker og andre systemutfordringer i 
skoler og barnehager. Dette viste seg i praksis å ikke være mulig å få til på grunn av den totale 
arbeidsmengden og nåværende dimensjonering av tjenesten. Som svar på det store behovet en blant annet 
ser for en større satsning på systemarbeid og økt fokus på læringsmiljø, (herunder føringer gitt i 
Stortingsmelding 18), vedtok styret i 2013 å tilrå eierne å opprette et eget læringsmiljøteam på 2 stillinger 
fra og med 2014. (se eget punkt) 
 
 
 

Regnskap. 
 

(alle tall i tusen) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap  Budsjett 2013 Avvik 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013  kr 

Brutto driftsutgifter 13 057 13 014 15 706 16 383 17 601 15 775 15 212  563 

Brutto driftsinntekter 7 660 7 217 8 901 8 850 9 611 8 097 6 930 1 167 

Netto resultat 5 397 5 797 6 805 7 533 7 990 7 678 8 282 -604 

 
 
Avviksforklaring økonomi: Budsjettet er kompleks for PPT sin del, som følge av at det er mange eiere og 
eierkommunene kan komme noe ulikt ut fra år til år i forhold til budsjett på grunn av svingninger i elevtall. 
Fylkeskommunens bidrag kan også svinge noe fra år til år.  I 2013 brukte vi noe mindre enn budsjettert, 
men dette skyldes delvis at budsjettet ble tilført fondsmidler 442 000,- .   
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Sykefravær (angitt i %): 

 
 
Kommentar sykefravær: Korttidsfravær har de siste årene vært stabilt lavt. Langtidsfraværet har igjen blitt 
redusert. En nylig gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse viser høy trivsel, men i den samme undersøkelsen 
uttrykker svært mange sterk bekymring for arbeidsbelastningen og konsekvenser for helse i den 
forbindelse.  De siste 2 årene har det vært fokus på hvordan en best kan ivareta det fysiske arbeidsmiljøet, 
og de fleste ønsker om bedre tilpasning av den fysiske arbeidsplassen, lys, bedre ergometrisk 
tilrettelegging, databriller, o.l. Dette har en hatt en lav terskel for å imøtekomme. Dette er forhold vi kan 
gjøre noe med, og skal fortsatt være høyt prioritert.  Selv om antall henviste saker går ned, er det 
vanskelige å si om dette gir store utslag på arbeidsbelastning. Det som kan være positivt , er at ansatte i 
større grad føler de kan sette av nok tid i den enkelte sak i gjøre en grundigere jobb, og på den måten 
reduseres følelsen av en ikke rekker å gi saker den faglige grundige utredningen som de ansatte ønsker.  
Det at arbeidet i PPT er krevende og arbeidsomt, tror jeg de fleste ansatte mestrer å håndtere.  Det som 
imidlertid blir mentalt belastende, (og som også kan fysiske utslag), er når arbeidsmengden er større i 
forhold til de ressurser en har til å løse de.  Det som er belastende er ikke det en gjør, men alt det en ikke 
får gjort. Når antall saker henviste saker går ned, medfører ikke det nødvendigvis at arbeidsbelastningen 
blir mindre, men kanskje gapet mellom oppgaver og ressurser til å løse de, blir mindre.  Det vil kunne gi en 
helsegevinst. 

 
Antallet henviste saker til PPT er redusert, og omfanget av spesialundervisning er på vei ned. 
I nesten alle eierkommunene er antall enkeltvedtak hva angår spesialundervisning på vei ned. Antall 
henvisninger til PPT viser også en svak nedgang i grunnskolen, men ikke førskolen. Aktive saker ser ut til å 
være stabilt (svak nedgang). Reduksjon i nyhenviste saker må være en stabil reduksjon over tid, hvis dette 
skal gi tilsvarende reduksjon i aktive saker.  

 
Nyhenviste saker for skoleåret 2012/13 var 245, en reduksjon på 43 saker smnl med 2011/12. Dvs. en 
reduksjon på 15%.  Aktive, pågående saker er imidlertid bare redusert med 5%.  I snitt er dette litt over 80 
aktive saker pr fagperson, noe som vurderes å være uforsvarlig mange saker. Målet må være å få dette 
redusert ytterligere. Dette er en ønsket utvikling, og gjenspeiler den reduksjonen en ser på antall 
enkeltvedtak i vårt område.  Samtidig ser en at det er høy kvalitet på de utredninger PPT gjør, og at vi også 
gjør et grundig arbeid der hvor vår vurderingen ender med at en ikke tilrår spesialundervisning. I saker hvor 
PPT konkluderer at en elevs vansker ikke innfrir rett til spesialundervisning, skal også være godt faglig 
begrunnet.  
 

Vansketype  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

1. Talevansker 261 235 221 199 186 

2. Språkforstyrrelser  66 73 79 84 89 

3. Spesifikke lærev. 196 172 186 187 169 

4. Generelle lærev. 139 128 131 115 97 

sum 1+2+3+4 662 608 619 585 541 

5. Psykososiale v. 242 200 178 158 143 

6. Atferdsforstyrrelser 47 65 88 103 108 

7. Oppmerksomhetsvansker. 100 116 141 160 170 

sum 5+6+7 389 381 407 421 421 
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8. Gjennomgående utviklingsf. 52 51 56 62 52 

9. Sammensatte vansker 11 15 16 16 23 

10. Somatiske vansker 59 65 73 73 75 

11. Minoritets 9 18 26 30 29 

12. Miljørelatert 6 4 6 6 3 

13. Synsvansker 7 7 9 6 7 

14. Hørselsvansker. 24 24 22 20 20 

15. Adm. Spørsmål 25 19 18 15 17 

16. annet 33 45 2 32 5 

Sum aktive saker. 1277 1240 1257 1263 1193 
 
Selv om det er en reduksjon på mellom 10 og 20 % hva angår enkeltvedtak, er aktive saker som PPT følger 
opp ikke redusert tilsvarende. Det er fortsatt en nedgang i type saker knyttet til tale-, språk- lærevansker.  
En av årsakene til dette kan være de tiltak som skolene (og til dels barnehagene) har jobbet med de siste 
årene for å styrke språk,- lese-, og skriveopplæring. Det som kan være interessant å merke seg er at 
gruppen med henvisninger til PPT hva angår psykososiale vansker er betydelig redusert, men gruppen med 
atferds- og konsentrasjonsvansker har økt.  Det er imidlertid vanskelig å tolke dette som et uttrykk for at 
psykiske vansker hos barn er redusert de siste årene, snarere peker forskning på det motsatte. BUP melder 
også om en betydelig økning de siste årene i henviste barn. Barnevern og Helsesøstre melder om det 
samme. Det kan også være at barn med psykiske vansker, plasseres under merkelappen atferdsvansker/ 
konsentrasjonsvansker når de henvises til PPT.  
 
Tilgjengelig kompetanse innenfor PPT som kan følge opp slike elever med veiledning og direkte oppfølging 
over tid, er marginalt. Psykologkompetansen i PPT er også tilnærmet forsvunnet.  Av de samme grunner 
kan det være at fagpersoner hos oss i større grad enn tidligere råder skole/foreldre til å henvise til BUP, 
uten at vi går inn i sakene. Vi ser samtidig en urovekkende økning i henvisninger av «gråsonebarn» til 
førskoleteamet i PPT, (dvs. barn med dårlig språklig utvikling, bekymringsfull sosial fungering/kontaktevne, 
reguleringsvansker/atferdsvansker).  
 

Avviklingen av Syns- og Audiopedagogtjenesten 
Syns- og Audiopedagogtjenesten har vært forankret i en egen samarbeidsavtale STATPED mellom 

Kristiansund kommune.  Leder ved PPT har formelt vært leder for denne tjenesten. Syns og 

Audiopedagogtjenesten for Møre og Romsdal avvikles fra nyttår. En har i samarbeid med Sunndal PPT, 

bestemt å videreføre i et begrenset omfang lokal kompetanse på synsvansker. Dette dekkes da innen eget 

budsjett.   Journalarkivet til Syns- og Audiopedagogtjenesten vil overføres til det Interkommunal Arkiv for 

Møre og Romsdal, i Ålesund (IKA).   

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune og PPT.  
(Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper tjenester fra PPT Ytre Nordmøre tilsvarende 3 fagstillinger. De 
dekker adm. og driftsandel tilsvarende 3 stillinger. Denne ressursen skal hovedsakelig serve Kristiansund 
Videregående skole og Atlanten videregående skole. Vi opplever et godt samarbeid med Fylkeskommunen, 
og skolene har lagt godt til rette for vårt arbeid.  Det er en god oppfølging av fra Fylkeskommunen av PPT 
kontakten, og det er jevnlige fagmøter hvor problemstillinger diskuteres.  Det har skjedd en endring i 
teamets sammensetning i 2013, ved at de fikk en psykolog inni teamet. PPT VGS team er et solid faglig 
team, med erfarne fagfolk med lang fartstid og god kjennskap til skolen som system. PPT VGS team  har 
vært trukket inn i en rekke ulike prosjekter som Fylket har vært pådriver av, men hvor PPT har vært tildelt 
en sentral og aktiv veilederrolle (VIP, «Leonore prosjektet».). Det at teamet er blitt styrket med psykolog, er 
en kompetansen som også de videregående skolene har etterlyst.   
 
Det ble også iverksatt store endringer i innsøkingen til videregående skoler. Endringen skjedde i 2013, og 
fylket har gjort en svært god jobb med å orientere om endringene, og lyttet til de forslag som har kommet 
om justeringer og forslag til endringer.  For PPT betyr endringen at et betydelig færre antall elever søkes inn 
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på «særskilt grunnlag» fra grunnskolen.  Samtidig vil dette bety noe mer arbeid for VGS team ved 
skoleoppstart. Det vil være i skoleåret 2014/15 en får høstet erfaring på den endringen som er gjort. Vi 
håper dette vil frigjøre kapasitet i PPT teamet for VGS, slik at en tørre del av kapasiteten kan nyttes til å 
være støtte for skolene utviklings- og systemarbeid, herunder bidra til bedre tilrettelegging av tiltak som 
kan bidra til at elever med ulike typer vansker mestrer å gjennomføre skolegangen.  
 
 

Mål og måloppnåelse 2013:  
 

 «Rett diagnose, men «feil medisin»». – avsluttet 2013  
Dette ble avsluttet i aug 2013. Det startet i jan 2011. Prosjektet skulle se på skjæringspunktet 
mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring.  Prosjektet hadde flere fokusområder. 1). 
Kvalitet i skolen knyttet til oppfølging av elever med ulike typer vansker, 2), Den sterke økningen i 
spesialundervisningen, og 3) Kvaliteten i dokumentasjonen (herunder enkeltvedtak) knyttet til 
oppfølging av elever henvist til PPT.   
 
Som en ser av figuren har antall enkeltvedtak i grunnskolen i de fleste kommuner, blitt redusert 
både i skoleåret 2010 til 2013. Det er først og fremst i Kristiansund og Averøy endringen har vært 
mest markert. Smøla har hele tiden ligget lavt, og godt under landsgjennomsnittet. I Aure har det 
skjedd liten endring. I samarbeid med kommunen vil en i 2014 se mer på hva årsakene til dette kan 
være. Så langt har en ikke funnet enkle svar på dette.   

 
Figur 1: Prosentantall av elever i grunnskolen med vedtak om spesialundervisning. 

 
 

 De Utrolige Årene – videreføres 2014 
Programmet De utrolige Årene ble i høsten 2013 igangsatt på 3 skoler, 1 skole på Averøy 
(Bruhagen) og 2 skoler i Kristiansund (Goma og Frei barneskole).  Universitetet i Tromsø følger 
dette opp med et sideprosjekt som skal evaluere effekten. Programmet avsluttes våren 2014. Skulle 
det være interesse fra skolene, vil nytt program starte høsten 2014.  
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Programmet er tilrettelagt for å styrke personalets kompetanse i klasse-/ gruppeledelse, positiv 
relasjonsbygging, proaktive tilnærminger, motivasjonssystemer, tiltaksplaner og 
problemløsningsstrategier. Programmet er godt evaluert til å ha god effekt på de mål som 
programmet er ment å nå.   
 

 Den Røde Tråd:  
Høsten 2012 ble det i samråd med styret i PPT og skolelederne, igangsatt en revisjon av de 
dokumenter som skal sikre kvalitet i tiltaksdokumentasjonen, fra oppmelding til PPT, via sakkyndig 
utredning og enkeltvedtak, til IOP og halvårsrapporter.  Dette er vi nå kommet i mål ved. Alle 
dokumenter ligger på hjemmesiden til PPT.  Dette ble gjort for grunnskolens område.  En vil i 2014 
gjøre det samme for førskolen.  
 

 
 

 «TA GREP»  - videreføres 2014 
Dette prosjektet ble igangsatt fordi både Stortingsmelding 18 (og den forskning som den var bygget 
på) og prosjektet «Rett diagnose, men «feil medisin»», pekte på at mange elever som lå i gråsonen 
med tanke på behov for spesialundervisning, og mye av problematikken var knyttet til uro, 
konsentrasjonsvansker og atferdsvansker, som kanskje først fremst var en utfordring for 
klasseledelse og læringsmiljø generelt.  Det er et klart behov for en større innsats både fra skolen 
og PPT for å møte disse utfordringene. Målet må være å bidra til konkrete og praktiske tiltak som 
kan gi økt kvalitet av det generelle læringsmiljøet og klasseledelse. Det skal også bidra til en 
kompetanseheving innad i PPT på dette området. Ved å bedre legge til rette for at flere elever kan 
få hjelp med noe styrkning innenfor den ordinære undervisningen, er tanken at dette vil bidra til 
reduksjon på sikt av vedtak om spesialundervisning.  Prosjektet er 3 årig, og startet august 2012 og 
er tenkt avsluttet juni 2015. 
 
Det ble utgitt 5 Ta grep hefter i 2013.  Disse omtaler ulike kjernetema knyttet til klasseledelse og 
læringsmiljø. Heftene datter utgangspunkt i kurs og drøftinger på den enkelte skole.  I 2014 er det 
planlagt minst 2 nye hefter. 
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I regi av prosjektet «TA Grep», har det i 2013 vært i gangsatt  33 veiledninger av lærere og team 
ved skolene.  Det har vært avholdt 27 større og mindre kurs for lærere og assistenter i regi av 
prosjektet i 2013. 
 
 

 Zippys venner. 
Dette programmet har nå vært videreført i 4 år. Målgruppen er 1-4 klasse. Det er Kristiansund 
kommune som kjører dette programmet.  Målsettingen med tiltaket er å lære barna å identifisere 
og snakke om følelser, mestre dagliglivets problemer og hvordan en kan støtte andre som har det 
vanskelig. I det å forebygge mobbing og bidra til et trygt læringsmiljø, er dette effektivt. 
Programmet er av departementet evaluert til å ha god effekt. PPT veileder lærerne som 
gjennomfører programmet. Det har vært ønskelig at veiledningen av dette programmet ut mot 
skolene, forankres i kommunen. Det ble gjort et forsøk på å få dette til, men en lykkes ikke med 
dette i 2013. Programmet er vedtatt tatt i bruk ved alle barneskoler i Kristiansund, men brukes ikke 
av alle.  

 
 

 

 
Tilgjengeligheten til PPT.   
PPT har som helhet ingen lang ventetid med tanke på å komme i gang med saker, sammenlignet med andre 
større kontor i Møre og Romsdal. Målet er at saker skal startes opp innen 3 mnd. Samtidig er det store 
forventninger fra de som henviser om at saker skal følges opp umiddelbart. En ser imidlertid at uforutsett 
sykefravær/vakanser gjør at ventelisten ved enkelte skoler i perioder kan bli lang, og det er ikke kapasitet til 
at andre fagpersoner ved kontoret umiddelbart kan overta verken nyhenviste eller pågående saker.  
Hastesaker (akutte saker) har vi imidlertid forholdt oss til i de tilfeller hvor sykefravær har vært langvarig. I 
den grad saker tar tid å få utredet av andre årsaker, handler det som oftest om at sakene er kompliserte, 
samarbeidet rundt sakene er kompleks, mange andre etater kan være inn i bildet, og informasjon og 
undersøkelser som ligger utenfor PPT påvirkning, må gjennomføres.  
 

 
Kompetanse:   
PPT for Ytre Nordmøre er inne i en krevende overgangsperiode. Mange svært erfarne medarbeidere med 
lang fartstid i PPT, sluttet i tjenesten i 2013. De siste 2 årene har vi derfor fått tilsatt flere nye 
medarbeidere. Selv om dette er svært dyktige og motiverte fagpersoner, har de tidligere ikke hatt erfaring 
som sakkyndige i PPT.  Det er derfor viktig at tjenesten tilrettelegger for å forsterke og videreutvikle den 
grunnkompetansen de har, slik at de vi kan tilby skoler og barnehager et høyt faglig nivå.  Kontoret har 
utarbeidet en egen kompetanseplan, som revideres årlig. Sist revidert feb 2012, men skal nå revideres på 
nytt 2014.  Kompetanseplanen er et viktig styringsredskap, og den justeres også utfra signaler fra styre og 
eiere.   
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Hjemmesiden til PPT har vært en suksess i 2013 
I 2010 ble det etablert en egen hjemmeside for PPT Ytre Nordmøre:  http://www.pptytrenordmore.no  
 

 
 
Besøket de første årene var ikke spesielt stort, med da PPT igangsatte prosjektene «Rett diagnosen, men 
feil medisin», og «Ta Grep», - hvor materialet fortløpende legges ut på hjemmesiden, ble det en kraftig 
økning, og i 2013 var antall besøkende på hjemmesiden godt over 8000.  
 

 
 
Hovedårsaken til denne store interessen er trolig at alle skjema, veiledningene og eksemplene til Rød Tråd 
legges ut der, likeledes temaheftene knyttet til Ta Grep. Det er også svært mange andre PPT kontorer og 
kommuner i landet som henter inspirasjon fra vår hjemmeside. I 2014 skal siden videreutvikles ved at vi 
skal legge ut lenker til ressursside som vi mener har en høy faglig kvalitet, og som vil være til stor praktisk 
nytte for foreldre, barnehager og skoler.   Alle eierkommunene har lenke til denne siden.  Vi har også 
utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om PPT og egen tjenesteerklæring som ligger ute på 
hjemmesiden. 
 

http://www.pptytrenordmore.no/
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Tidsstudieundersøkelsen av PPT i Møre og Romsdal. 
Alle PPT kontorene i Møre og Romsdal har over et år vært med i en tidsbruk undersøkelse.  Endelig rapport 
vil legges frem mars 2014, men noen tall ble oversendt kontorene høsten 2013.  Det har vært tatt ut 
spesifikke uker over ett år, hvor vi har fylt inn aktiviteter. Det har vært flere slik bolker med registrering, og 
de som har hatt ansvar for dette (tilknyttet høgskolen i Volda) mener resultatet er statistisk signifikant, som 
på godt norsk betyr at tallene er rimelig å stole på. Sammenlignet med snittet i tidsbruk for alle PPT kontor i 
Fylket, og sammenlignet med de 3 store by kontorene, viser studien at PPT Ytre Nordmøre bruker mest tid 
på individuell oppfølging og systemarbeid, og minst til på kontorinterne aktiviteter.  
 

 
 
Dialogseminaret 2013: 
Også i 2013 ble det arrangert Dialogseminar med bred deltagelse fra alle skoler, Fylkesmann og andre 
inviterte. Dialogseminaret er en del av PPT utviklingsarbeid.  Hovedfokus på Dialogseminaret 2013 var 
«Læringsmiljøet», hvor leder av Læringsteamet i Oslo, Inger Bergkastet, delte sine erfaringer.  Hun har vært 
medforfatter på «Uro i skolen – hva gjør vi?» og «Elevenes læringsmiljø – lærernes muligheter. En praktisk 
håndbok i relasjonsorientert klasseledelse».  Dette gjorde inntrykk, og Bergkastet ble høsten 2013 invitert 
opp igjen til et nytt seminar, hvor alle lærerne ble invitert til å delta.  
 

Årshjul:  
Å få på plass et realistisk årshjul for PPT ble satt på dagsorden allerede  i 2011. I 2013 kom vi i mål med 
dette. Årshjulet revideres fortløpende.  Vi håper det vil være til hjelp for den enkeltes planlegging og 
prioriteringer, og at nyansatte får en lettere start hos oss.  
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Videre utviklingsarbeid 2014? 
 

1. Videreføring av prosjektet «Ta Grep»: Ta Grep fortsetter i 2014.  Prosjektleder for Ta grep», vil 
få en sentral rolle i etableringen av Læringsmiljøteamet, videre utvikling av temahefter i serien «Ta 
Grep» og kursing på skolene på disse tema.  Ledelse og gjennomføring av programmet De utrolige 
årene.  

 
2. Etablering av læringsmiljøteam høst 2014: PPT har av eierne fått tildelt 2 nye stillinger til 

opprettelse av et læringsmiljøteam, som et ledd i å styrke arbeidet knyttet til veiledning rettet mot 
klasseledelse og læringsmiljø i skole og barnehage.  I oppstartsperioden skal teamet ha fokus på 
grunnskolen, men arbeidsområdet er også tenkt utvidet mot barnehagene.  Læringsmiljøteamet 
skal være en drøftingspartner for skolene knyttet til utfordringer i klasseledelse og læringsmiljø, og 
skal gjennom kurs og veiledning støtte opp under barnehagen og skolens utviklingsarbeid. Teamet 
skal også gjennom systematisk arbeid bidra til å styrke den ordinære undervisningen, slik at elever 
med sosiale og emosjonelle vansker får god faglig, sosial og emosjonell utvikling.  

 
3. Nytt prosjekt rettet mot førskolebarn/barnehage.  

Akkurat som i forkant av prosjektet «Rett diagnose, men «feil medisin», ser en store forskjeller 
mellom de nærmere 50 barnehagene som er i vårt distrikt, forskjeller som angår ressursbruk og 
organisering av disse, forståelse av hva barn med vansker trenger av utviklingsstøtte. Dette angår 
både det pedagogiske innholdet og hvordan læringsmiljøet i barnehagen er tilrettelagt. Siden den 
kvaliteten som møter barn i barnehagen, vil ha stor betydning for disse barnas videre fungering i 
skolen, er det av særs stor betydning at barna kan møte en kvalitet i barnehagene som i størst 
mulig grad kan forebygge og/eller redusere vansker før de starter på skolen. Ut fra de erfaringene 
og resultatene vi har sett av prosjektene «Rett diagnose, men feil medisin» og «Ta grep» , som har 
vært rettet mot grunnskolen, ønsker vi fra 2014 å iverksette et prosjekt rettet mot førskolen. Det er 
tenkt som et 2 årig prosjekt, hvor fokus ikke bare er rettet mot ulike sider ved ressursbruk og 
organisering innenfor den enkelte barnehage, men også med fokus på å etablere en felles 
forståelse og standard for pedagogisk kvalitet i barnehagene, kvalitet i dokumentasjon av 
hjelpetiltak og nytteeffekt av disse. Prosjektet skal ta tydeliggjøre utfordringene, peke på mulige 
løsninger, og være en igangsetter av endringer som skal sikre en enda bedre kvalitet hva angår 
tiltak for førskolebarn.  Tiltakene skal kunne løses innenfor etablerte ressursrammer.   

 

Til slutt 
Oppsummert er konklusjonen at PPT fortsatt er inne i en periode med spennende utfordringer som både 
krever og stimulerer til høy innsats. De prosjekter som vi allerede har tatt initiativ til, opplever vi har levert 
resultater som faktisk har betydd en forskjell, og som vi har fått gode tilbakemeldinger på både fra styret, 
eierne, og ikke minst skolene.  Samtidig er det en stor tillitserklæring fra eierne av PPT for Ytre Nordmøre, 
at enheten får tilført 2 nye stilinger fra 2014.  PPT kjenner på det ansvar det er å sørge for at denne økte 
ressursen må bidra til en markert og positiv opplevd forskjell for skoler og barnehager. Så langt har tilbudet 
knyttet til prosjektet «Ta Grep» vært etterspurt og gitt god evaluering av de skoler hvor vi har vært invitert 
inn.  U.t. opplever samarbeidet med styret som svært bra, samtidig som styret har tydelige og klare 
forventninger til tjenesten. Som leder av tjenesten må jeg samtidig berømme de ansatte, som har på tross 
av et krevende år, med flere vakante stillinger, mye prosjektinvolvering, og nytilsatte uten for stor erfaring i 
PPT arbeid, har greid å forholde seg til det alminnelige store trykket på henviste saker og levert arbeid av 
god kvalitet.  
 
 
Tormod Sandvik 
Leder PPT Ytre Nordmøre. 

 Årsmeldingen ble vedtatt av Styret for PPT i styremøte den 14. mars 2014 


