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Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for Ytre Nordmøre 
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 og det er forventet at PPT skal ha høy psykologisk, pedagogisk og sosialfaglig 
kompetanse. 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.  
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 gjennom Stortingsmelding 18 gitt klare 
føringer og forventninger om at PPT skal bidra og støtte opp under system- og utviklingsarbeid i barnehage 
og skole med mål å etablere et best mulig læringsmiljø. I de siste årene har også PPTs rolle som en viktig 
samarbeidspartner i saker som berører det psykososiale miljøet i skoler og barnehager (mobbing o.a.) blitt 
løftet frem.  
 
Leder av PPT Ytre Nordmøre er psykolog Tormod Sandvik. 
 
Styret i PPT hadde i 2014 følgende sammensetning: 

 Smøla Kommune: 
o Styremedlem Magne Gjernes, rådgiver/skolefaglig ansvarlig Smøla (vara er rektor Alf 

Jostein Holmen) 

 Kristiansund Kommune : 
o Styreleder Christine Reitan, kommunalsjef  Kristiansund Kommune  
o Styremedlem: Line Hoem, varaordfører i Kristiansund våren 2014, og Bjarne Storfold Elde  

høsten 2014.  

 Averøy Kommune: 
o Styremedlem: Louis Selnes, vara Monica Kornstad 

 Aure Kommune: 
o Styremedlem/Nestleder: Eva Berg, enhetsleder Aure Kommune, vara Gunn Haugseth  

 Ansattes representant:  
o Oddbjørg Eikrem (Våren 2014)/Liv Krumsvik (høsten 2014/vår 2015) 

 
Arbeidsutvalget (AU) består av leder og nestleder i styret. Det har vært 6 styremøter og ett eiermøte i 2014. 
Styret behandlet til sammen 31 saker. Styret har også vært prosjektstyre for 2 prosjekter («Ta Grep» og 
«Førskoleprosjektet». 
 

 

AU 
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Organisering og ressurser. 
I tillegg til lederressurs og merkantil ressurs på 2,25 stillinger, er det tilsatt 13 fagstillinger. Møre og 

Romsdal Fylkeskommune kjøper i tillegg 3 stillinger rettet mot videregående skole. 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) 

Veiledningsteam  2.0 Veiledningsteamet jobber på tvers av kommunene på sak 

Fylkeskommunen  3.0 fagstillinger  

 

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

forholdstall knyttet til andel fagstillinger. I 2014 var Fylkeskommunens andel ca. 3.2 millioner av 

totalbudsjettet  

 

 
Organisering av tjenesten 2014:  
PPT er organisert mot 3 hovedområder; førskole, grunnskole og videregående skole. I tillegg ble det i 2014 
etablert et Veiledningsteam som jobber på tvers av de øvrige teamene. Voksne over 20 år har også rett til 
sakkyndig vurdering for opplæringstiltak på grunnskolenes område (hjemlet i Oppl.l. § 4A-2). Det er til 
sammen 4 team ved PPT, hvor 3 av de ledes av teamleder (veiledningsteamet har pr dato ingen egen 
teamleder). 
 
Førskoleteamet  
Førskoleteamet har en samlet ressurs på ca. 3 stillinger, og dekker alle kommunene (herunder 40 
barnehager).  Førskoleteamet skal også forholde seg til barn som ikke går i barnehagen, men som har 
behov for spesialpedagogisk hjelp. I tillegg til utredning og veiledning knyttet til barn med store vansker, 
skal også teamet gi tilrådninger ang tidlig/utsatt skolestart. Teamet møtes internt hver uke til felles 
veiledning og drøftinger. I og med det store antall barnehager og lange avstander i flere av kommunene, 
må en prioritere strengt hvilke møter en deltar på.   
 
Grunnskoleteamet:  
Når det gjelder de som jobber opp mot grunnskolen, er disse organisert som et stort team. Skolene har en 
hovedkontaktperson, og hver rådgiver ved PPT følger opp flere skoler. En slik organisering har både 
fordeler og ulemper. Fordelen er at skolen og kontaktpersonen kjenner hverandre godt.  Over tid får den 
PPT-ansatte en god oversikt og kjennskap til skolens elever og skolen som sådan.  Ulempen er at en slik 
organisering er sårbart med tanke på vakanser/ sykemeldinger som kan oppstå. En annen ulempe er at 
skolene ikke får en bred tverrfaglig kompetanse tilgjengelig i den daglige kontakten. Nå er det imidlertid slik 
at både psykologkompetansen, logopeden og veiledningsteamet er en ressurs som skolens PPT kontakt kan 
trekke inn ved, - og i samråd med, barnehage/skole. Psykolog og logoped ressursen er imidlertid svært 
knapp, slik at denne blir mest brukt til veiledning av fagpersonale ved PPT hvor en ønsker innspill på sitt 
utredningsarbeid. Men denne kompetansen kan også gå inn i konkrete saker der dette er særskilt påkrevd.   
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Veiledningsteamet.  
PPT ble av eierne tildelt 2 nye stillinger til opprettelse av et eget veiledningsteam i 2014. Teamet skal 
primært ikke jobbe med enkeltsaker, men bistå barnehager og skoler i deres utviklingsarbeid og vansker 
knyttet til gruppe-/ klasseledelse, læringsmiljø, mobbesaker, problemer knyttet til det psykososiale miljøet i 
barnehager og skoler.  Det er for tidlig å evaluere effekten av dette teamet, men deres bistand er sterkt 
etterspurt av kolleger innad i PPT og ved henvendelser fra skoler og barnehager. Det skrives aktivitetslogg 
for hver kommune, som styret får tilsendt 4 x i året. Veiledningsteamet skal være en drøftingspartner for 
skolene knyttet til utfordringer i klasseledelse og læringsmiljø, og skal gjennom direkte bistand i konkrete 
saker, 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. Dette er et tydelig konkret svar på de 
utfordringer og forventinger som Stortingsmelding 18 stiller til PPT.  Skoleeierne har også sett behovet for 
at veiledningsteamet kan trekkes inn i saker som berører problemstillinger som aktualiserer bruken av § 9a-
3 i opplæringsloven (saker som berører elevenes psykososiale skolemiljø).  Figuren nedenfor vise en 
fordeling over de oppgaver som veiledningsteamet har gått inn i høsten 2014 og frem til april 2015. 

 
 
 
Videregående team. 
Videregående team består av 3 fagpersoner i 100 % stillinger. De jobber opp mot 2 videregående skoler i 
Kristiansund. Teamet har egne kontor ved skolene, og jobber i det daglige tett opp mot de øvrige 
ressursenhetene ved skolen, slikt som helsetjenesten, rådgivertjenesten, OT, mm. Fylkeskommunen har 
uttrykt et sterkt ønske om at teamet må være minst 60 % tilstede på skolene i teamets arbeidstid. Skolene  
er innstilt på å legge til rette (med kontorer o.a.) for at dette skal kunne fungere rimelig godt. Hver vår skal 
det utarbeides en egen Handlingsplan mellom PPT og den enkelte videregående skole. Denne legger 
føringer for samarbeidsform og prioriteringer det kommende skoleåret.  Det videregående team følger opp 
flere systemsaker, blant annet vil satsningsområde «Læreren i møte med utsatte elever» videreføres, da 
dette har vært svært godt evaluert de årene det har vært gjennomført. Videregående skole har store 
utfordringer hva angår frafall og elever med betydelige og alvorlige psykiske vansker. Videregående team 
har fått tillagt psykologstillingen ved PPT skoleåret 2014/15, hvor blant annet dette med rus og 
spillavhengighet blir en del av de utfordringer PPT må se nærmere på sammen med skolen. Mange elever 
ser ut til å oppleve PPT som en lavere terskel å søke bistand hos også hva angår psykiske vansker, og ut fra 
opplevd pågang er det et behov for at Fylkeskommunen som skoleeier ser på muligheten av å styrke det 
videregående teamet ved PPT. 
 

 
 
 



PPT for Ytre Nordmøre – Årsmelding 2014 

 
 

5 

Regnskap. 
 

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

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 kr 

Brutto driftsutgifter 13 057 13 014 15 706 16 383 17 601 15 775 17 854 16 406 1 448 

Brutto driftsinntekter 7 660 7 217 8 901 8 850 9 611 8 097 9 389 7 497 1 892 

Netto resultat 5 397 5 797 6 805 7 533 7 990 7 678 8 464 8909 444 

 
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.  
   

Sykefravær: 
Korttidsfravær har de siste årene vært stabilt lavt. Langtidsfraværet har vært høyt, men har også svinget en 
del. Langtidssykefraværet har berørt i alt 8 personer i 2014.  Arbeidsmiljøundersøkelsen i 2013 viste høy 
trivsel, men i den samme undersøkelsen uttrykte svært mange sterk bekymring for arbeidsbelastningen og 
konsekvenser for helse i den forbindelse. Det har ikke vært gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2014. 
 

 
 
PPT har et høyt fokus på å legge godt til rette for fysiske forhold på arbeidsplassen, og de fleste ønsker om 
bedre tilpasning av den fysiske arbeidsplassen blir imøtekommet. Dette er forhold vi kan gjøre noe med, og 
det skal fortsatt være høyt prioritert. PPT har også bedt om større areal, da vi pr i dag ikke kan tilby alle 
ansatte eget arbeidskontor, Det er også et behov for å utbedre spiserommet, pr i dag ikke har plass til alle. 

 

Tilgjengelighet og ventetid.    
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 gjennomføres innen 3 mnd etter henvisning. Det er 
imidlertid flere faktorer som vil kunne påvirke forsinkelser i slike saker, og noen saker kan ta en lengre tid å 
ferdigstille fra vår side.  For en god del saker er utredning som PPT skal gjennomføre avhengig av samarbeid 
med flere andre instanser. Deres ventelister og deres tempo i den utredningen de foretar, vil ofte innvirke 
på PPTs muligheter for å avklare hva som kan være barnets vansker. Det er også saker hvor en etter 
henvisning i samråd med barnehage/skole og foreldre «ser det litt an» og prøver ut tiltak innenfor det 
ordinære tilbudet, noe som vil påvirke 3 mnd. fristen rent statistisk.  Det viktigste er at saken bør behandles 
innen 3 mnd. uten ugrunnet opphold.  Så er det i noen saker gode grunner for at de kan ta noe lengre tid, 
men da er det viktig at elev og foresatt får beskjed om dette og at skolen setter inn midlertidige tiltak der 
dette er påkrevd.  Samtidig er det store forventninger fra de som henviser om at saker skal følges opp 
umiddelbart. Faktorer som uforutsett sykefravær/vakanser kan i perioder bidra til at det blir forsinkelser i 
vårt arbeid.  Målet er likevel 3 mnd., og det vil PPT strekke seg etter.  

 

Kompetanse:   
PPT for Ytre Nordmøre er for tiden inne i en krevende overgangsperiode. Mange svært erfarne 
medarbeidere med lang fartstid i PPT har sluttet, og de siste årene har vi fått flere nye medarbeider som er 
dyktige, men som ikke tidligere har hatt så stor erfaring med det å jobbe i PPT.  Det er derfor viktig at 
tjenesten tilrettelegger for å forsterke og videreutvikle den grunnkompetansen de nytilsatte har, slik at de 
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vi kan tilby skoler og barnehager et høyt faglig nivå.  Kontoret har utarbeidet en egen kompetanseplan, som 
gikk ut 2014 og hvor det ble påbegynt en revisjon i 2014. Denne er pr dato ikke ferdigstilt. 
Kompetanseplanen er et viktig styringsredskap, og den justeres også utfra signaler fra styre og eiere.  I 2014 
kom PPT også inn på ordningen med sentral økonomisk støtte hva angår videre og etterutdanning (SEVU-
PPT), og flere tilsatte har deltatt på dette i 2014. 

 

Henvisninger, type saker og saksomfang:  
Hva angår aktive, pågående saker ser dette ut til å bli redusert gradvis, men ikke i samme omfang som 
reduksjon i antall enkeltvedtak om spesialundervisning.  Dette skyldes at saker som ikke ender med 
anbefaling om spesialundervisning, likevel i mange sammenheng ikke avsluttes hos oss, fordi vi følger 
mange av sakene videre gjennom råd og veiledning til skole og foreldre. PPT har også mange saker som er  

alvorlige og gir sterk bekymring, uten at eleven er faglig svak eller har behov for spesialundervisning.   Det 
er også ca 1-2 års forsinkelse mellom at et barn ikke får enkeltvedtak om spesialundervisning, til vi 
registrerer denne saken som avsluttet hos oss.  Det er ikke forventet at henviste saker går så mye ned 
foreløpig, selv om antall enkeltvedtak går ned. Det er imidlertid flere saker enn tidligere hvor PPT mener at 
vanskene ikke er så omfattende at barnet/eleven har rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.  
Men i de saker hvor en ikke tilrår spesialundervisning, er det vel så viktig at PPT gjør en grundig utredning 
og begrunner vår konklusjon godt faglig når saken først er henvist.  
 

 

Vansketype  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

1. Talevansker 261 235 221 199 186 119 

2. Språkforstyrrelser  66 73 79 84 89 113 

3. Spesifikke lærev. 196 172 186 187 169 136 

4. Generelle lærev. 139 128 131 115 97 127 

sum 1+2+3+4 662 608 619 585 541 495 

5. Psykososiale v. 242 200 178 158 143 135 

6. Atferdsforstyrrelser 47 65 88 103 108 98 

7. Oppmerksomhetsvansker. 100 116 141 160 170 167 

sum 5+6+7 389 381 407 421 421 400 

8. Gjennomgående utviklingsf. 52 51 56 62 52 74 

9. Sammensatte vansker 11 15 16 16 23 52 

10. Somatiske vansker 59 65 73 73 75 52 

11. Minoritets 9 18 26 30 29 37 

12. Miljørelatert 6 4 6 6 3 7 

13. Synsvansker 7 7 9 6 7 7 

14. Hørselsvansker. 24 24 22 20 20 19 

15. Adm. Spørsmål/annet 58 64 20 47 22 36 

       

Sum aktive saker. 1277 1240 1257 1263 1193 1179 
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Det er fortsatt en nedgang i type saker knyttet til tale-, språk og lærevansker, og en økning/utflating i 
atferdsvansker, psykososiale vansker, oppmerksomhetsvansker. 
 

 
 

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 og 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 all nyere forskning på det motsatte. BUP i vårt område 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. Det kan også være at andre aktører som f.eks. helsetjenesten for barn er blitt mer aktive 
inn i veiledning av barnehager og skoler i slike saker.  PPT håper at gjennom oppstarten av 
veiledningsteamet høsten 2015, og de tiltak og den hjelpen dette teamet kan bistå med, så vil antall barn 
henvist som følge av atferdsvansker bli redusert. Dette vil ikke komme frem på vår statistikk før neste år. 
 
Vi ser en sterk økning i henviste barn med minoritetsspråklige bakgrunn, og hvor vanskene er relatert til 
språk/lærevansker.  Dette ser vi kan slå veldig ulikt ut for de ulike kommunene og skolene. Kurven vil trolig 
være enda brattere for Kristiansund, enn for de øvrige kommunene. 
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Spesialundervisning, læringsmiljø og kvalitet i barnehagene. 
I nesten alle eierkommunene er antall enkeltvedtak hva angår spesialundervisning på vei ned. De siste 
årene har det vært gjennomført prosjekt som har hatt fokus på omfanget av spesialundervisning og 
kvaliteten knyttet til henvisning, utredning og oppfølging av tiltak (Prosjektet «Rett diagnose, men «feil 
medisin»», som ble avsluttet i 2013).  Vi har et pågående prosjekt «TA Grep» som avsluttes våren 2015, 
som har hatt fokus på å styrke kvaliteten på læringsmiljøet i skolen. Barnehagene har også i en viss grad 
blitt trukket inn i prosjektet gjennom tiltaket «De utrolige årene».  I kjølvannet av dette prosjektet og de 
erfaringer dette medførte, er det opprettet et eget veiledningsteam som bistår barnehager og skoler i saker 
som berører gruppe/klasseledelse, bedring av det psykososiale miljø/mobbesaker, m.m..   
 
Som følge av de svært positive erfaringene og de konkrete endringene som prosjektene «Rett diagnose..» 
og «Ta Grep» har ført til, ble et nytt prosjekt som foreløpig går under navnet «Førskoleprosjektet», startet 
opp høsten 2014. Dette prosjektet skal ha fokus på «kvalitet i barnehagene», og har i seg både en analytisk 
del (avklare hvilke kriterier som kjennetegner kvalitet og hva som er status ut fra disse kriteriene), og en 
tiltaksdel (hva kan gjøres bedre og hvordan få det til).  Dette er et 2 årig prosjekt, og det ble for 2014 støttet 
med 250 000,- i prosjektskjønn fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  For alle prosjektene er det styret i 
PPT som har vært/er prosjektstyre.  

 
Som en ser av figuren har antall enkeltvedtak i grunnskolen i i Kristiansund og Averøy blitt redusert hvert 
eneste år siden 2010.  Smøla har hele tiden ligger lavt (under landsgjennomsnittet), mens det i Aure ikke 
har skjedd spesielle store endringer. Hva det siste skyldes er fortsatt uavklart, men i samarbeid med 
skoleeier må en forsøke å finne ut hvorfor. Alle kommunene har i denne perioden aktivt vært en del av de 
prosjektene som høyst sannsynlig har bidratt til endringene i Averøy og Kristiansund, og som også har 
bidratt at Smøla fortsatt ligger lavt. Aure kan godt ha hatt stor nytte av deler av prosjektene, men dette har 
ikke gitt seg utslag i endringen av andel elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning.  
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Møre og Romsdal Fylkeskommune og PPT.  
Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper tjenester fra PPT for 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 fra deres 
PPT kontakt, og det er jevnlige fagmøter hvor problemstillinger diskuteres.  Fylkeskommunen har lenge 
etterlyst mer psykologfaglig kompetanse inn i videregående skole, og selv om alle i VGS teamet har solid 
erfaring i også å jobbe opp mot elever med psykiske vansker, har en det siste året hatt muligheten til å 
styrke teamet med psykolog.  PPT har årlige møter med de videregående skolene som vi følger opp, hvor 
det hvert år lages en ny handlingsplan. Samtidig evalueres forrige års handlingsplan, og det skjer en 
evaluering av forrige års handlingsplan.  I 2014 ble PPT kontakten fra Fylkeskommunen invitert inn i felles 
møte med styret i PPT.  Dette ble en positiv erfaring for alle, og en vil legge til rette for at dette kan gjøres 
hvert år. Det har skjedd store endringer i måten elever søkes inn til Videregående skoler, hvor også PPTs 
arbeid har blitt annerledes. Det er ble i 2014 for tidlig å konkluderer hva dette betyr for PPT hva angår 
arbeidsmengde og kvalitet, men dette vil bli fulgt opp når en får erfaringen fra skoleåret 2014/15.  
 

 

Programmet De Utrolige Årene – ble videreført 2014 
Programmet De utrolige Årene ble høsten 2014 igangsatt på 3 barnehager.   1 skole på Averøy (Bruhagen) 
og 2 skoler i Kristiansund (Gomalandet  og Frei barneskole) gjennomførte dette i 2014, med avslutning 
våren 2014. Skolene har oppfølgende veiledning.  

 

 
 

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, gjennomført en revisjon av de dokumenter 
på grunnskolens område som skal sikre kvalitet i oppmelding, utredning , tiltak og evaluering av tiltak. 
Denne dokumentasjonsrekken ble gitt Den røde tråd.   Dette er vi nå kommet i mål med, men også i 2014 
ble noen av dokumentene gjenstand for revisjon. Dette vil bli gjort årlig. I 2014 ble «Førskoleprosjektet» 
startet opp, (se senere i Årsmeldingen) og som en del av dette prosjektet skal en ha en tilsvarende stor 
gjennomgang og revisjon av «Den røde tråd» for førskoleområdet. 

  

Prosjektet «TA GREP» - ble videreført 2014 og avsluttes våren 2015 
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. Mye av problematikken i denne gruppen var knyttet til uro, 
konsentrasjonsvansker og atferdsvansker. Dette er vansker som også i stor grad er 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 var at prosjektet Ta Grep skal bidra til konkrete og praktiske tiltak som 
kan gi økt kvalitet av det generelle læringsmiljøet og klasseledelse. Det skal også bidra til en 
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kompetanseheving innad i PPT på dette området. Prosjektet avsluttes våren 2015 med eget Dialogseminar i 
mai 2015 og sluttrapport.  

 
Det ble utgitt 5 hefter i serien Ta Grep 2013, og i 2014 ble det utgitt 2 til. Det siste planlagte heftet vil 
komme i 2015.  

 
 

 
 

 TA GREP Informasjon og forankring av temaheftene 

 TA GREP om gode og effektive beskjeder 

 TA GREP om forventninger til sosiale ferdigheter 

 TA GREP om inspeksjon i friminuttene 

 TA GREP om positiv oppmerksomhet, ros og oppmuntring 

 TA GREP om relasjonsbygging til elever (NYTT 2014) 

 TA GREP om psykisk helse og mobbing i skolen (NYTT 2014) 
 

Alle heftene kan lastes ned fra PPT hjemmeside www.pptytrenordmore.no 
 

Førskoleprosjektet; - 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. Forskjellene angår spesialpedagogisk kompetanse, 
forskjeller i ressursbruk og organisering av disse, og forskjeller i forståelse av hva barn med vansker trenger 
av utviklingsstøtte. Dette angår både det pedagogiske innholdet og hvordan læringsmiljøet i barnehagene 
er tilrettelagt. Siden den kvaliteten som møter barn i barnehagen, også 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 førskoleområdet. 
Dette er 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 nytteeffekten av disse. Styret 
i PPT har bedt om at prosjektet skal 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.   
 

Dialogseminaret: 
Dialogseminaret er en del av PPT utviklingsarbeid. Det ble ikke arrangert Dialogseminar i 2014, men 
dette vil bli gjennomført i 2015 i forbindelse med avslutningen av prosjektet «Ta Grep». 

http://www.pptytrenordmore.no/
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PPT Hjemmeside.  
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 2014 var antall unike besøkende på hjemmesiden godt over 12000.  
 

 
 
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. Hjemmesiden er under stadig revisjon og 
utvikling og nye ting legges til fortløpende.  Alle eierkommunene har lenke til denne siden.  Vi har også 
utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om PPT og egen tjenesteerklæring som ligger ute på 
hjemmesiden. 
 
 

Til slutt. 
Oppsummert er konklusjonen at PPT også i 2014 tok tak i en rekke utfordringer og igangsatte prosjekter 
som kan betegnes som systemarbeid, men som i sin konsekvens vil kunne ha stor betydning for hvordan 
skoler og barnehager møter barn og elever som strever på ulikt vis.  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 skoler og barnehage. Alle ansatte på PPT har 
bidratt og sluttet opp om prosjektsatsningen. Prosjektet har også blitt tatt godt imot i skoler og barnehager, 
noe som har hatt betydd mye for det som prosjektet har bidratt til av endring.  Eierne har også gitt 
tilbakemelding på at PPTs økte satsning på systemarbeid ikke bare har vært et viktig løft internt i PPT, men 
satsningen har konkret kommet skoler og barnehager til gode. PPT opplever det som et viktig signal og 
tillitserklæring fra eierne at enheten fikk 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.  Det tilbudet som veiledningsteamet representerer er også blitt 
sterkt etterspurt fra den dagen det ble opprettet. Alle oppdragene som veiledningsteamet gjennomfører, 
evalueres av de som mottar tjenesten rett i etterkant av at oppdraget er utført, og evalueringene er gode.  
Vi opplever også store forventninger fra barnehagene nå som førskoleprosjektet er kommet i gang.  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 også i 2014 har sørget for at 
det daglige viktige kjernearbeidet leverer gode tjenester, samtidig som de har involvert seg og sluttet opp 
om de tidkrevende prosesser som det øvrige utviklingsarbeidet ved PPT har avkrevd dem. 
 
 
Tormod Sandvik 
Leder PPT Ytre Nordmøre. 

 Årsmeldingen ble vedtatt av Styret for PPT i styremøte den 10 april 2015 

http://www.pptytrenordmore.no/

