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1. - 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, og barnehageloven § 19 c. 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 for Ytre Nordmøre er tverrfaglig sammensatt og det er forventet at tjenesten 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. 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 Opplæringsloven, 
Barnehageloven samt 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.  
 
Leder av PPT Ytre Nordmøre var i 2019 Caroline Kvistnes, og styret i PPT hadde følgende sammensetning: 

 Smøla Kommune: 
o Styremedlem: Jørn Lie, vara: Margareth Baadnes Holm 

 Kristiansund kommune: 
o Styreleder: Christine Reitan, kommunalsjef i Kristiansund Kommune  
o Styremedlem: Line Hoem, vara: Henrik Stensønes    

 Averøy Kommune: 

 Styremedlem: Louis Selnes, vara: Håkon Dretvik 

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

 Ansattes representant:  
o Kari Aandahl t.o.m. 30.08.2019, Lilja Marlene Mejer f.o.m. 30.08.2020, vara: Kari Aandahl 

 
Arbeidsutvalget (AU) består av leder i PPT, samt leder og nestleder i styret. Det ble avholdt 5 
styremøter og ett eiermøte i 2019. Styret behandlet til sammen 10 saker. Figur 1 viser den 
funksjonelle organiseringen av PPT for Ytre Nordmøre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1: Funksjonell organisering av PPT Ytre Nordmøre. 
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2. – Regnskap 
 

Budsjettet (tabell 1) er komplekst 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.   
 
 

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

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 

Brutto 
driftsutgifter 

17 601 15 775 17 854 
18 217 18 590  18 554 17 439 18 243 18 859 

-616 

Brutto 
driftsinntekter 

9 611 8 097 9 389 
9 772 9 543 9 271 8 579 8770 9634 

 -864 

Netto resultat 7 990 7 678 8 465 8 445 9 137 9 283 8 860 9473 9225 -248  
Tabell1: Oppsummert regnskap og budsjett med brutto driftsutgifter, -inntekter og netto resultat for PPT Ytre Nordmøre årene 
2012-2019. (Tallene er skrevet i hele 1000) 

 
 

3. - Sykefravær 
 

Enheten hadde jevnt over et høyt sykefravær i 2019. Sykefraværet skyldtes hovedsakelig operasjoner 
og rekonvalesens/rehabilitering av lengre art, delvis sykdom av kortere varighet, og delvis sykdom 
relatert til arbeidsmiljø (stor arbeidsmengde og stort arbeidspress over lang tid). En vesentlig del av 
sykefraværet var i form av gradert sykemelding. 
Det er ikke vikarordning for PPT, hvilket gjør tjenesten sårbar når det oppstår sykdom eller ansatte 
slutter. Konsekvensene blir blant annet at hovedfokuset havner på det sakkyndige oppdraget, at man 
strever med å få tilstrekkelig tid til å ferdigstille tilrådningene fordi man har mange aktive saker 
samtidig, og at man får for lite tid til systemrettet arbeid og utviklingsarbeid.  

 

Figur 1: Registrert sykefravær ved PPT og indikert trend (lineær; stiplet linje) for årene 2008-

2019.  
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Gjennom året var det systematisk arbeid med forebygging av sykefravær i HMS-gruppens arbeid. Det 
var fokus på trivselsfremmende tiltak og arrangement i enhetens sosialkomité. Enhetsleder hadde 
tett oppfølging av sykemeldte ansatte, samt stort fokus på tilretteleggingstiltak. Kommunens 
nærværsgruppe ble koblet på i løpet av høsten, og deltok i HMS-møte og personalmøte.    
 
 

 
Figur 2: linjediagram over totalt sykefravær i PPT i 2018 og 2019. Grønn linje: 2018 Blå linje: 2019 
 
 

Sammenlignet med 2018 (grønn linje) var det en markant økning i sykefraværet i PPT i 2019 (blå 
linje). Det totale sykefraværet for 2019 hadde et årsgjennomsnitt på 20,8 %, mot 10,1 % i 2018. 
 
Korttidsfraværet har over flere år vært stabilt lavt. Det siste året har det vært en økning i 
korttidsfraværet, fra et årsgjennomsnitt på 2,6 % i 2018 til et årsgjennomsnitt på 5,0 % i 2019. 
Langtidsfraværet i 2019 hadde et årsgjennomsnitt på 15,7 %, en økning på 8,2 % fra 7,5 % i 2018.  
 
 
Det ble gjennomført totalt 11 møter i HMS-gruppen i løpet av 2019.  
HMS- gruppa består av leder, verneombud og arbeidsplasstillitsvalgt. Hensikten med møtene har 

blant annet vært å skape medvirkning, utvikling og et godt arbeidsmiljø. PPT opplever at det har vært 

viktig å prioritere hyppige møter. HMS-gruppa har hatt fokus på flere saker og tema, blant annet: 

 Drøfting av etiske retningslinjer for ansatte i kommunen 

 Drøfting av bemanningsplan og muligheter for omorganisering internt 

 Sykefravær 

 Møter med nærværsgruppa 

 Dialogmøte AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) 

 Flytteprosess til nye lokaler  

 Utlysning av stillinger 

 Arbeidsmøter knyttet til årshjul og årsmelding PPT 

I tillegg har HMS-gruppa hatt arbeidsmøter som angår særlig behov for tilrettelegging i vår 

arbeidssituasjon.  

PPT har også i 2019 opprettholdt 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.  
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4. - Organisering og fordeling av ressurser skoleåret 2018/19 

PPT sitt budsjett for 2019 ble i forbindelse med vertskommunens sparetiltak samt tilslutning fra de 
andre eierkommunene redusert med 5 %, tilsvarende ca. ett årsverk. 

PPT hadde totalt 19,7 årsverk fordelt på: 
Ledelse 1 årsverk, merkantil 1,8 årsverk, logoped 0,7 årsverk og rådgivere 16,2 årsverk. 
Logopedressurs samt rådgivere tilknyttet veiledningsteamet var organisert som flytende ressurser og 
jobbet på tvers av kommunene. 

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

forholdstall knyttet til andel fagstillinger. I 2019 var Fylkeskommunens andel ca. 3.5 millioner av 

totalbudsjettet. Hvis en ser hvordan denne fagressursen fordeles i forhold til de enkelte kommuner, 

får en oversikten gitt i tabell 2:  

 
 

Kommune Prosentvis 

fordelingsnøkkel i 

forhold til elevtall i 

kommunene (GSI-

tall) 

Fordeling fagperson- ressurs pr kommune (lederressursen og 

merkantil er ikke inkludert ressursen). Psykologressurs og 

logopedressurs er organisert fleksibelt på tvers av teamene. 

Averøy 16,92 2.0 (grunnskole/voksne 1,5 stilling, førskole 0,5 stilling) 

 Aure 9,13 1,1 (grunnskole/voksne 0,9 stilling, førskole 0,2 stilling) 

Kristiansund 68,21 8.1 (grunnskole/voksne 6.1 stilling, førskole 2.0 stilling) 

Smøla 5,74 0.7 (grunnskole/voksne 0,5 stilling, førskole 0,2 stilling) 

Veiledningsteam  2.0 Veiledningsteamet jobber på tvers av kommunene på sak 

Fylkeskommunen  3.0 fagstillinger som jobber opp mot videregående skole 
Tabell 2: Tabellen viser fordelingen av fagressursene ved PPT over medlemskommunene. 

 

Figur 3 viser fordelingen av det totale antallet aktive saker ved PPT fordelt på kommunene og 

fylkeskommunen og andre for skoleåret 2018/2019. Dette er tall hentet ut fra det gamle fagsystemet 

PPI fra august til ut oktober, og det nye fagsystemet Visma Flyt PPT fra og med november 2018 og ut 

skoleåret.  

Til sammenligning viser figur 4 den samme oversikten, men da over skoleårene 2016/17 til 

2018/2019.  
 

Figur 5 er utarbeidet på bakgrunn av at det nye fagsystemet Visma flyt PPT gir mulighet for å hente 

ut statistikk også på henviste systemsaker. Eksempler på systemsaker kan være bestilt oppdrag med 

ønske om veiledning eller kompetanseheving vedrørende blant annet læringsmiljø/gruppemiljø, 

klasseledelse, mobbeproblematikk, skolefravær, skole/barnehage – hjem-samarbeid o.l. Systemsaker 

eller prosessarbeid har fokus på bl.a. avdekking, håndtering, forebygging, veiledning og oppfølgning, 

kompetanseheving m.m. Utviklingsarbeid rettet mot et godt system for ansatte og barn i skole og 

barnehage, mot en trygg og forebyggende kultur, opptar mye av PP-rådgivernes rolle, i tillegg til 

sakkyndig arbeid. Derfor blir ikke sakkyndige oppdrag rettet mot individsaker alene en god nok 

indikator på tidsbruk sammenlignet med hva årsverkene går til av effektivt arbeid.  
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Aktive saker 

Figur 3: Kommunevis (inkl. vgs/voksne) fordeling av alle aktive individsaker i vårt klientprogram Visma flyt.  
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Figur 4: Kommunevis fordeling av klientsaker over skoleårene 2016-2018, med tilhørende datatabell. For 2018/2019 

gjelder tallet for kategorien «andre» for sakkyndige oppdrag både for vgs og voksne. 
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Figur 5: Kommunevis fordeling i prosent over antall systemsaker skoleåret 2018/2019.  

*gjelder uthenting av data for perioden fra 01.11.18 - 31-07.19 (det nye fagsystemet ble tatt i bruk fra 1.11.2018, det mangler derfor 

datagrunnlag for perioden fra 1.08.2018 og frem til overgangen, da det gamle fagsystemet ikke ga oversikt over systemsaker).  

 
4.1 Arbeidsoppgaver 
 
PP-tjenesten har mange oppgaver forbundet med de lovpålagte mandatene og kvalitetskriteriene, og 
her følger en oversikt over de vesentligste oppgavene knyttet til det sakkyndige oppdraget og til det 
systemrettede arbeidet:  
 

Individsaker 
Prosessen/saksgangen forbundet med sakkyndig vurdering: 
- Foreldresamtale/ inntakssamtale 
- Innhente informasjon fra eventuelt andre instanser, eksempelvis BUP, nevropsykolog, 
Barnehabilitering, helsestasjon, skolehelsetjenesten, fysio-/ergoterapitjenesten, psykisk 
helsetjeneste for barn og familier, kommunepsykologer, barnevernet, flyktningetjenesten m.m. 
- Gjøre avtaler med skolen/ barnehagen 
- Samtale med kontaktlærer/ pedagogisk leder 
- Observasjoner- undervisning og friminutt, lek og aktivitet 
- Elevsamtale (r) 
- Testing/utredning 
- Etterarbeid. Tolking, vurdering, drøftinger i team internt. 
- Tilbakemelding til foreldre 
- Utarbeide testrapporter 
- Tilbakemelding og drøfting med skolens / barnehagens ledelse 
- Felles møte med hjem, skole/ barnehage. Avtaler om videre oppfølging. 
- PPT utarbeider sakkyndig vurdering ut fra følgende vurderingsspørsmål og gjeldende lovverk: 
o Elevens/barnets utbytte av den ordinære opplæringen 
o Elevens/barnets lærevansker og andre forhold som er viktig for opplæringen 
o Elevens/barnets realistiske opplæringsmål 
o Elevens/barnets muligheter i en ordinær opplæring 
o Hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud 

13,4

13,4

64,5

8,7 %

Kommunevis fordeling av systemsaker skoleåret 
2018/2019

Averøy Aure Kristiansund Smøla
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- I mange av sakene følger PPT opp barnets/elevens pedagogiske tilbud gjennom fast deltagelse i 
ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter, fagmøter o.l.  
 

Systemarbeid 
Barnehage 

-  Alle barnehager har egen kontaktperson i PPT, og som kommer på avtalte besøksdager hvor 
de er tilstede i barnehagene både hele og halve dager etter behov. Fokus på bl.a. 
observasjoner, veiledning, planlegging og evaluering, tema som læringsmiljø, språk, ASK 
(alternativ og supplerende kommunikasjon), relasjoner, forebyggende og tidlig innsats m.m. 

- PP-rådgiverne deltar i barnehagenes forskjellige møteforum etter egne avtaler med de 
forskjellige enhetene, eksempelvis avdelingsmøter, ressursgruppemøter, tverrfaglige 
samarbeidsforum m.m.  

-  PP-rådgiverne er faste deltagere i forskjellige tverretatlige møteforum i kommunene, både i 
første- og andrelinjetjenesten. 

-  ICDP-veiledning til foresatte og ansatte i barnehager, og ICDP-sertifisering av personale. 
- TTI – Tidlig Tverrfaglig Innsatsteam 

 
Grunnskole 

- Alle skoler har egen kontaktperson ved PPT, som kan kontaktes direkte for veiledning og 
rådgivning, drøfting av saker osv.  

-  PPT-kontaktperson kommer på avtalte besøksdager hvor de er tilstede i skolene både hele 
og halve dager etter behov. Skolene og pp-rådgiver samarbeider om å sette agenda ut fra 
hva skolene har behov for. Fokus på bl.a. observasjoner, veiledning, planlegging og 
evaluering, tema som læringsmiljø, språk, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), 
relasjoner, forebyggende og tidlig innsats, klasseledelse, mobbeproblematikk, skolefravær 
m.m. 

- Deltagelse i faste, tverrfaglige forum, f.eks. sambamøter (helsesykepleier, skoleledelse 
v/rektor og/eller spes.ped.koordinator evt. inspektør, PPT og barneverntjenesten, i tillegg til 
foreldre som inviteres inn) 

 
- I tillegg har PPT et eget veiledningsteam, som har spisskompetanse opp mot systemrettet 

arbeid og oppdrag knyttet til utviklings- og kompetansehevingsarbeid i barnehagene og 
skolene, og som arrangerer kurs, konferanser, veileder i personalmøter og avdelingsmøter 
m.m. Det ble i 2019 også startet opp arbeid med læringsmiljøløypa i Nettverk Nordmøres 
prosjekt omhandlende utviklingsarbeid, tverrfaglig samhandling og kompetanseheving for 
oppvekstsektoren og barnehager og skoler i nordmørskommunene. PPT for Ytre Nordmøre 
samarbeider med de andre PPT-kontorene i regionen om å levere innholdet i læringsløypa 
som omhandler læringsmiljø (de to andre løypene omhandler språk/skriving og matematikk).  

  
Videregående skole 

- Begge videregående skolene i Kristiansund har faste kontaktpersoner i PPT. 
 
Møteplasser/faste oppdrag: 

 Ressursteam etter oppsatt plan på de ulike avdelingene m.m.  

 Elevtjenesten – møter etter plan/innkalling. 

 Avdelingsmøter Elevtjenesten etter plan. 

 Avdelingsmøter program etter innkalling 

 Avklaringsmøter/bekymringsmøter etter innkalling 
 
Samarbeid med den enkelte skole/områder for samarbeid:  
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- PPT tar del i elevtjenesten på begge videregående skoler i Kristiansund. Dette er et forum 
for tverrfaglig samarbeid mellom de ulike tjenestene for elever ved skolene. PP-
rådgiverene samarbeider tett med lederne for elevtjenestene, rådgiverne og 
avdelingslederne som har hovedansvaret for det spesialpedagogiske arbeidet ved 
skolene.  

- Utprøving og utvikling av bedre rutiner og prosedyrer rundt det spesialpedagogiske 
arbeidet. PPT arbeider med å tydeliggjøre saksgangen internt på skolene, og å skape 
effektive rutiner for henvisning/tilmelding. PPT har, sammen med KVS, i 2019 ferdigstilt 
dokument/mal for pedagogisk rapport som brukes ved henvisning til PPT, men dette var 
ved utgangen av 2019 enda ikke implementert eller evaluert.  

- PPT v/videregående team har i 2019 fortsatt samarbeidet med skolene om 
satsingsområdet psykisk helse i skolen, og har som tidligere skoleår vært med på å 
gjennomføre skoleprogrammet ViP - både ved Atlanten vgs og Kristiansund vgs.  

- I tråd med handlingsplan for KVS har PPT i 2019 bistått inn i arbeid med å styrke det 
tverrfaglige samarbeidet for elever som har behov for koordinert bistand fra flere 
instanser, et arbeid som ble bestemt videreført inn i 2020.  

- OU-prosjektet: «Opplæringskandidatar» kom i gang etter at handlingsplana for 2017-
2018 ble skrevet. Dette er et 2-årig prosjekt som ble avsluttet våren 2019.   

- Prosess rundt arbeidet med å utarbeide gjeldende handlingsplan: PPT og Kristiansund 
vidaregåande har i tråd med kravspesifikasjon evaluert inneværende handlingsplan. Det 
er utarbeidet ny handlingsplan for skoleåret 2019/20.  

- Prosessen: PPT utfører sakkyndig arbeid i forbindelse med inntaksarbeidet til skolene, 
men får også ellers jevnlig henvisninger fra skolen, som er som forventet ut fra lover og 
retningslinjer. PPT samarbeider med skolene om å optimalisere inntaksarbeidet, og følge 
opp elever med behov for spesialundervisning og tilrettelegging. Til tross for jobbing med 
henvisningsrutiner i 2018, fikk PPT også i 2019 flere mangelfulle henvisninger og 
rapporter fra skolene. Det ble bestemt at en vil fortsette med å bruke ressursteam og 
samarbeidsmøter med elevtjenestene omkring dette, og det har blitt gjennomført i 2019.   

- Mot slutten av 2019 har kontoret også fått delta i et utviklingsarbeid initiert av 
Fylkesutdanningskontoret, som går ut på å gjøre malene for sakkyndige vurderinger mer 
brukervennlige. Dette fortsetter i 2020.  
 

Voksenopplæring 
PPT har gjennom 2019 utarbeidet sakkyndige vurderinger etter henvisninger fra voksenopplæringen, 
men systemarbeidsfokuset har i all hovedsak vært knyttet til det som det er naturlig forbundet med 
individet i kontekst.  
 
På tvers av teamene: 
PPT har i 2019 også vært involvert i Kristiansund kommune sitt tverrfaglige arbeid med ny 
oppvekstplan. 
 
Videre utvikling av systemarbeid/ forebyggende arbeid 
Det er en uttalt målsetting for PPT å dreie fokuset i enda større grad enn tidligere over fra 
individrettet til systemrettet arbeid. Tidlig innsats, forebyggende arbeid og tett samarbeid med 
skolene og barnehagene med fokus på blant annet å heve kvaliteten på det grunnleggende 
pedagogiske tilbudet er viktig. PPT har i 2019 hatt ytterligere fokus på samarbeid med skolene og 
barnehagene i førhenvisningsfasen, hvor man planlegger, iverksetter og evaluerer tiltak sammen. 
PPT som bidragsyter inn i økt systemfokus internt i skolene og barnehagene før henvisning er et 
tydelig mål. Ofte sees arbeidet med sakkyndige vurderinger som individrettet arbeid, og oppgaver 
knyttet til utviklings- og kompetansehevingsarbeid som systemrettet arbeid. Det er ønskelig å se 
sammenhengen mellom individrettet arbeid, hvor man gjennomfører en sakkyndig vurdering av et 
enkeltindivids rett til spesialpedagogisk hjelp, og konteksten/systemet rundt individet.  
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4.2 – Organisering av team opp mot ulike områder – 2018/19  
 
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. Logoped jobber også på 
tvers av teamene, samt en 50 % psykologressurs og en 20 % synspedagogressurs. Voksne over 20 år 
har også rett til sakkyndig vurdering for opplæringstiltak på grunnskolenes område (hjemlet i 
Opplæringsloven § 4A-2), slik at noe av ressursen til grunnskoleteamet og logopeden brukes også 
opp mot dette. Alle de 4 teamene har sin egen teamleder og faste teammøter hvor saker drøftes.  

 
4.3 - Førskoleteamet  
Førskoleteamet besto i 2019 av 3 rådgivere. I løpet av året ble det gjennomført omrokkeringer i 
personalet hvor to av rådgiverne gikk over til andre team/oppgaver, og det ble tilsatt to nye pp-
rådgivere i teamet, begge med svært god kompetanse og erfaring fra barnehage- og 
oppvekstsektoren.  
 
Førskoleteamet hadde ansvar for like over 30 barnehager i de fire eierkommunene (nedgang fra 2018 
pga. ferdigstilte barnehagesammenslåingsprosesser), og er faste pp-kontakter for sine respektive 
enheter. I og med det store antall barnehager og lange avstander i flere av kommunene, går det med 
en del tid til reising. Det har vært fokus på å sette gode agendaer for besøksdagene, hvor 
barnehagene og pp-rådgiverne har samarbeidet om prioritering, som et ledd i effektiv og 
kvalitetssikret ressursbruk.  
 
Rådgiverne på førskoleteamet forholder seg også til barn som ikke går i barnehagen, men som har 
behov for spesialpedagogisk hjelp. I tillegg til utredning og veiledning knyttet til barn med vansker, gir 
teamet også sakkyndige vurderinger vedrørende tidlig/utsatt skolestart. Teamet avholder teammøter 
internt annenhver uke til felles saksgjennomgang, planleggingsarbeid, veiledning og drøftinger. 
Teamet har en samlet bred kompetanse både i forhold til utredningsarbeid og veiledningsarbeid, og 
jobber både på individnivå og systemnivå. 
 
Tidlig innsats og forebyggende tiltak har vært et av fokusområdene også i 2019. I sammenheng med 
dette har systematisk arbeid med ICDP-veiledning vært et viktig satsningsområde, og blitt videreført 
fra 2017.  International Child Development Program (ICDP) er et helsefremmende og forebyggende 
program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot 
omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Det har i samarbeid med 
Familievernkontoret vært holdt kurs for både barnehageansatte og foreldre, opplæring i enheter og 
sertifiseringskurs.  
Etterspørselen etter veiledning knyttet til læringsmiljø har også vært relativt stor/økende, og PPT har 
samarbeidet med flere barnehager med fokus på dette temaet.  
 
Gjennom den nye barnehageloven som kom i 2016, har PPT fått et tydelig bredere ansvar for å følge 
opp barnehagene med veiledning og systemrettet arbeid:  
«Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.» 
 
I forarbeidene til den nye loven er det understreket at det systemrettede oppdraget til PPT «skal ikke 
gå på bekostning av tjenestens arbeid som sakkyndig instans etter loven.» 
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I den nye barnehageloven er foreldrenes rett til fradrag i foreldrebetaling fjernet, hvilket beregnes til 
å utgjøre en innsparing på om lag 27 mill. Departementet foreslår videre at denne innsparingen 
benyttes til å dekke økte utgifter knyttet til forslaget om å utvide PP-tjenestens mandat. 
 
Det er en utfordring for PP-tjenesten å skape tilstrekkelig tid og handlingsrom til å få fokusert nok på 
utviklingsarbeid når ressursene ikke har vært økt, og i 2018 ble det altså i tillegg bestemt å trekke ned 
budsjettet med 5 % for 2019. PPT har bevisst arbeidet med å se på egne rutiner og alternative måter 
å samhandle/samarbeide tverrfaglig på. I 2018 ble det startet et samarbeidsprosjekt mellom PPT, 
Opplæringstjenesten og to kommunale barnehager i Kristiansund, hvor man iverksatte endrede 
tverrfaglige samarbeidsprosesser (regulering av innhold i besøksdager, utvidet samarbeid med 
spesialpedagogene, utvidet deltagelse i barnehagenes interne møteforum, stort fokus på 
organisering, læringsmiljø, bruk av kompetanse, metodikk m.m.) som et tiltak inn i arbeidet med å 
heve kvaliteten på grunntilbudet/det ordinære tilbudet i barnehagene. Dette arbeidet ble videreført i 
2019, med positive evalueringer og planlegging knyttet til både videreføring og utvidelse til flere 
enheter.  
 
 
 

4.4 - Grunnskoleteamet:  
Grunnskoleteamet er det største teamet, og pp-rådgiverne har stor kompetanse og solid erfaring. To 
nye rådgivere startet i teamet i løpet av 2019; en som hadde arbeidet i et av de andre teamene i PPT, 
samt en nytilsatt med lang erfaring fra PPT fra tidligere.  
Teamet følger opp arbeidet knyttet til barne- og ungdomsskolene, totalt 21 skoler etter ferdigstilte 
skolesammenslåinger høsten 2019.  
Skolene har en hovedkontaktperson, og hver rådgiver ved PPT følger opp flere skoler.  
 
Annenhver mandag har grunnskoleteamet møte, hvor det også i 2019 har vært drøftet og arbeidet 
med aktuelle saker. Ved de fleste skoler møtes PP-kontakten og ledelsen ved skolen i faste 
ressursgruppemøter.  
 
Grunnskoleteamet opplevde i 2019 noe vakanse på grunn av at en av rådgiverne sluttet, samt 

ansatte med lengre tids sykefravær. Dette medførte merbelastning på de gjenværende 

teammedlemmene. Alle rådgiverne opplevde stort trykk ifht. sakkyndighetsarbeid. Samtidig har 

teamet i 2019 vært preget av at det har hatt enkelte relativt nytilsatte rådgivere, som har brukt tid på 

å komme skikkelig inn i jobben.  

Blant medlemmene i teamet så en gjennom året at de fleste hadde relativt mange tunge saker fra 

hver skole.  PPTs grunnskoleteam merker at knappe ressurser ute i skolene gir skolene lite 

handlingsrom ifht. tilrettelegging, men også handlingsrommet mtp. spesialundervisning blir 

begrenset. Det er noen ganger vanskelig å organisere seg bort fra elevers behov for ekstra støtte og 

hjelp. Det er på flere skoler tunge saker (gjerne sammensatte saker, både nevrobiologiske tilstander 

og sosiale forhold), som krever mye ressurser i skolene, enkelte elever er meget krevende for skolen 

og styrkning i form av både spesialundervisning og assistentstøtte/voksenstøtte er helt nødvendig for 

å kunne gi en elev et opplæringstilbud som er forsvarlig. 

Grunnskoleteamet har jobbet systematisk gjennom skoleåret 2018/2019 med å forbedre kvaliteten 

på teamets arbeid, gjennom å starte revisjonsprosess knyttet til gjennomgang av rutiner i saker det 

jobbes med, eksempelvis forløp i saker (hva skal gjøres, hvilke tester/observasjoner/samtaler skal 

gjøres i ulike type saker som er meldt opp til PP), og maler som skal brukes i elevsamtale, 

lærersamtale, foreldresamtale (innhenting av utviklingshistorie) og som brukes for innhenting av 

informasjon ifbm. sakkyndig arbeid.  
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4. 5 – Veiledningsteamet  
PP- tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Veiledningsteamet utfører i 

hovedsak systemrettede oppgaver, og samarbeider med skole og barnehage for å styrke den 

ordinære opplæringen, samt bistår i kompetanseheving og utviklingsarbeid i enhetene. 

Veiledningsteamet bistår flere skoler i arbeidet med å forebygge, avdekke, håndtere og følge opp 

saker som omhandler det psykososiale læringsmiljøet og mobbing. 

Veiledningsteamet er lett tilgjengelig og arbeider i tett dialog med de øvrige PP- rådgiverne. I 2019 

besto teamet av 2,0 stillinger. 

Veiledningsteamet har bidratt med faglig påfyll på interne dager for PPT med temaene autisme, 

Meld.St. 6, Nettverk Nordmøre, barn som pårørende og Fagfornyelsen. I tillegg så har teamet 

arrangert personal- og foreldremøter ved forespørsel fra barnehager og skoler. Tema for disse 

møtene har vært voksne i samspill med barn, utfordrende adferd, mobbing, autisme og skole- hjem 

samarbeid. Veiledningsteamet har også arrangert foreldre- og elevkvelder med tema digital oppvekst 

og nettvett som tema. I noen tilfeller har disse kveldene vært i samarbeid med politiet. 

Veiledningsteamet har i 2019 samarbeidet med BUP om kursrekken «Autisme for barn, ungdom og 

foreldre». I dette samarbeidet har teamet hatt hovedansvar for temaene tilrettelegging i skolen, og 

skole – hjem samarbeid. 

Alle fire eierkommunene til PPT Ytre Nordmøre er med i Nordmørsløftet gjennom Nettverk 

Nordmøre. Veiledningsteamet har i 2019 hatt ansvaret for det faglige innholdet i læringsløypen 

Læringsmiljø i samarbeid med andre PP- kontor på Nordmøre. 

Ansatte i veiledningsteamet har også i 2019 deltatt på videreutdanning som en del av erfaringsbasert 

master i pedagogisk-psykologisk rådgivning.  

 

4.6 - Videregående team 
Videregående team bestod i 2019 av 5 rådgivere fordelt på 3 årsverk.  Den eldste og mest erfarne PP-
rådgiveren ble pensjonist ved utgangen av 2019. Ny rådgiver ble ansatt medio oktober, slik at disse 
to overlappet, og ny rådgiver kunne tilegne seg mest mulig kunnskap om både organisatoriske og 
rutinemessige systemer og dra nytte av avtroppende rådgiver sin erfaring. Den nytilsatte rådgiveren 
har tidligere bred erfaring fra PPT, og god kompetanse både faglig og erfaringsmessig.  
 
PP-rådgiverne på teamet jobber opp mot 2 videregående skoler i Kristiansund, samt lærlingeplasser. 
Noe av ressursen skal også tilføres Clausenenga ungdomshjem i de saker som berører videregående 
skole. Teamet har egne kontor ved skolene, og jobber i det daglige tett opp mot de øvrige 
ressursenhetene ved skolen, slik som helsetjenesten, rådgivertjenesten, Opplæringstjenesten m.m. 
Fylkeskommunen har uttrykt et sterkt ønske om at teamet er mest mulig tilstede på skolene i 
teamets arbeidstid, og rådgiverne etterstreber dette.   
 
PPT opplever at de videregående skolene har et stort behov for bistand knyttet til både individrettet 
arbeid og utviklingsarbeid, og at rammen er liten. Det er svært viktig at skolene i samråd med PPT er 
meget bevisste på å prioritere og spisse bruken av PP-rådgiverne for best mulig utnyttelse, da PPT 
dessverre ikke har kapasitet til delaktighet i ønsket grad i alle aktuelle sammenhenger.   
 
PPT inngår i elevtjeneste-tilbudet ved begge de videregående skolene i Kristiansund. Dette er en 
«samletjeneste» for elevene, hvor det er stort fokus på samhandling mellom de ulike 
deltagerne/representantene og et viktig forum for tverrfaglig samarbeid. PP-rådgiverne samarbeider 
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i det daglige tett med lederne for elevtjenestene og avdelingslederne som har hovedansvaret for det 
spesialpedagogiske arbeidet ved skolene. 
 
I 2019, og som i tidligere år, opplevde PPT at det er et stadig større behov for systemrettet arbeid, og 
at det er hensiktsmessig å styrke fokus på dette. Samtidig etterspørres det hovedsakelig 
individrettede tjenester. Det kan være ressurskrevende å etablere og implementere systemrettet 
arbeid. Man tenker at skolene bruker ressurser på en måte som gjør at de i hovedsak bestiller 
tjenester ut fra individretta hensyn (fordi systemisk arbeid krever mer planlegging og organisering).  
 
Både skolene og PPT har begrensninger i rammer og ressurser som påvirker mulighet til å initiere 
systemisk arbeid (jfr. tidsbruk knyttet til sakkyndige vurderinger). En tenker også at mangel på 
spesialpedagogisk kompetanse, spesielt ved enkelte avdelinger ved den ene skolen, gjør det 
vanskeligere å jobbe systemisk. Erfaringene fra skoleåret 2018/2019 er med på å opprettholde PPT 
sin vurdering at det ikke er god nok kapasitet til å arbeide med det todelte mandatet på en fullverdig 
måte - fordelt på de tre nåværende stillingene. 
 

 
4.7 – Logoped 
 
Logopedressursen i PPT brukes til utredning av vansker, sakkyndighetsarbeid og veiledning, og ikke til 
oppfølgende behandling/tiltak. Kommunene er lovpålagt å ha logopedisk kompetanse til å følge opp 
direktearbeidet/utøvende praksis knyttet til de sakkyndige tilrådningene utarbeidet av PPT. 
PPT hadde også i 2019 kun en logoped. Logopedrådgiveren ved PPT arbeider med et mangfold av 
saker, som språkvansker, artikulasjonsvansker, talevansker, stemmevansker, taleflytvansker, afasi, 
dysfagi, dysartri m.m.  
Rådgiveren jobber med utredning og sakkyndig vurdering, veiledning ut mot skoler og barnehager, 
samt med sakkyndig vurdering for voksne med behov for logopedisk utredning.  
Logopeden i PPT valgte å si opp sin stilling fra september 2019. Det ble lyst ut ledig logopedstilling og 
tilsatt ny logoped med oppstart fra mars 2020. 

 
 
 

5 - Henvisninger, type saker og saksomfang  
 

I november 2018 gikk PPT over i et nytt fagsystem. Tallene vi har uthentet er sammenlagt fra det 
gamle og det nye fagsystemet. Tidligere praksis har vært å avslutte alle saker ved skoleårets slutt, og 
deretter reaktivere de som har videreføring av sak ved skolestart igjen. Da alle aktive saker ble flyttet 
over til det nye fagsystemet, ble alle registrert som ny, selv om de var aktive fra før og hadde vært 
det noen år. Da vi er ute etter å bl.a. hente opp antall saker som fikk status aktiv 2018/2019, ble det 
viktig å validere tallene siden samtlige saker fikk status som nye da de ble registrert inn i det nye 
fagsystemet. Vi har samarbeidet tett med Visma sin supportavdeling for å komme frem til riktige tall 
for denne perioden som vi fremstiller.  
Nye henvisninger har ikke blitt kategorisert som henvisning ved innregistrering, men er blitt registrert 
sammen med opplysninger fra folkeregisteret, og dermed har systemet lest at dette er en ny sak, 
derav altså ny henvisning. Dette sikrer at vi har hentet opp riktig tall her.  
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Som vist i figur 5 er det en økning i antall nye individ-henvisninger til PPT i skoleåret 2018/2019 
sammenlignet med året før.  PPT har også mange saker som er av langvarig/vedvarende og kompleks 

art, og som følges opp 
mer eller mindre 
kontinuerlig gjennom 
flere år. PPT har arbeidet 
med å etablere gode 
rutiner og kriterier for å 
skille mellom å avslutte 
sakkyndige oppdrag som 
er ferdigstilte, og å 
definere hvilke type 
saker som skal følges 
opp videre etter at 
sakkyndig tilrådning er 
utarbeidet.  
 
 

 
 
Figur 6 illustrerer et relativt stabilt forhold mellom totalt  
antall aktive saker og nyhenviste individsaker i den samme perioden: 
 

 
Henvisningene til PPT strekker seg over et bredt spekter av vansker. Det er derfor hensiktsmessig å 

sortere disse vanskene etter vanskeområde i kohorter/grupper. Tabell 3 viser en oversikt over 

vanskene PPT har registrert i fagsystemet, med nummerering, vanskenes gruppetilhørighet og 

antallet aktive individsaker innenfor hver kohort i perioden fra skoleåret 2009/10 – 2018/19. I tillegg 

viser tabellen totalt aktivt antall individsaker i den samme perioden.  

Ved overgang til nytt system ble kategoriene for henvisningsårsaker endret. Flere alternativer for 

henvisningsgrunn ble tillagt, og noen kategorier fra tidligere ble fjernet. Fordelingen i tabellen under 

er derfor fremstilt annerledes enn tidligere år da det gamle fagsystemet var i bruk.  

 

Figur 5: Antallet nyhenviste individsaker til PPT for skoleårene 2009-2019. 
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Figur 6: Linjediagrammet viser forholdet mellom antallet nyhenviste og pågående aktive klientsaker ved PPT for skoleårene 2009/10-

2018/19. 
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Tabell 3: Tabellen viser historikk for henvisningsgrunner som er nummerert og sortert i fire kohorter etter faglig tilhørighet. Tabellen viser 
også det totale antallet klientsaker på tvers av kohortene for den samme perioden. 
*På grunn av overgangen til nytt fagsystem i november 2018 er det enkelte av gruppene som ikke lar seg sammenligne med tidligere, på 
grunn av forskjellene i kodeverket. 

 
Vi hadde frem til i 2014 en nedgang i type saker knyttet til tale-, språk og lærevansker, og en 
økning/utflating i atferdsvansker, psykososiale vansker, oppmerksomhetsvansker. En av årsakene til 
nedgangen i henviste saker knyttet til språk og lesevansker, har vi antatt skyldtes  
målrettede tiltak som skolene iverksatte knyttet til å styrke språk, lese- og skriveopplæring. I 2014/15 

kom det en liten økning, men i 2015/16 var det igjen en nedgang i denne type saker. Fra skoleåret 

2015/2016 og til skoleåret 2017/2018 har det vært en økning i henvisninger som angår både tale-, 

språk og lærevansker, samt psykososiale-, atferds- og oppmerksomhetsvansker. Vi ser at for 

skoleåret 2018/2019 er lese- og skrivevansker den hyppigste henvisningsgrunnen, etterfulgt av 

oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker, adferd, lærevansker, autismespektervansker og 

språkvansker.  

I figur 7, som viser antall aktive saker fordelt på de forskjellige kategoriene fremstilt i et 

søylediagram, står 143 saker registrert som «ikke avklart». Dette skyldes at fagsystemet ikke stiller 

krav til at man må definere hovedkategori hverken når man har saken under arbeid eller før den evt. 

avsluttes. Det kan tenkes at noen av disse sakene skyldes at saksbehandleren avventer definisjonen 

fordi utredning fremdeles pågår, eller så kan det også forklares med at intern svikt/glipp. Vi har 

forsøkt å etablere interne rutiner for å sikre at hovedkategori defineres, ved bruk av sjekklister samt 

 Henvisningsårsak 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/
19 

1 Talevansker 235 221 199 156 119 191 107 158 157 18 

2 Språkvansker 73 79 84 89 113 83 127 93 97 86 

3 Spesifikke lærevansker 172 186 187 169 136 175 145 171 206 41 

4 Generelle lærevansker 128 131 115 97 127 110 123 86 92  

 SUM (1-4) 608 617 585 541 495 559 502 508 552  

            

5 Psykososiale vansker 200 178 158 143 135 130 121 112 97 84 

6 Adferdsforstyrrelser 65 88 103 108 98 125 116 131 146 125 

7 Oppmerksomhetsvans
ker 

116 141 160 170 167 186 167 172 194 146 

 SUM (5-7) 381 407 421 421 400 441 404 415 437 355 

            

8 Gjennomgående 
utv.forst. 

51 56 62 52 74 54 79 54 56 104 

9 Sammensatte vansker 15 16 16 23 52 45 62 55 51 32 

10 Somatiske vansker 65 73 73 75 52 54 46 40 40 32 

11 Minoritetsvansker 18 26 30 29 37 23 29 26 33  

12 Miljørelaterte vansker 4 6 6 3 7 3 5 3 5  

13 Synsvansker 7 9 6 7 7 10 11 11 2 6 

14 Hørselsvansker 24 22 20 20 19 22 23 24 27 28 

 SUM (8-14) 184 208 213 209 248 211 255 213 214  

            

15 Adm. henvendelser 64 20 47 22 36 14 39 21 6 1 

 SUM (15)  64 20 47 22 36 14 39 21 6  

            

 Sum aktive saker(1-
15) 

1277 1252 1266 1193 1179 1225 1200 1157 1209 1226 
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ved kvartalsvise «mappevaskedager» der man rydder i hver enkelt sak og kontrollerer ut fra 

sjekkliste.  

 

 
 
Figur 8 viser kommunevis fordeling av sakkyndige vurderinger: 
 

 
Figur 8: Prosentvis fordeling av sakkyndige vurderinger fordelt på kommunene og fylkeskommunen. Antall sakkyndige 

samsvarer med antall mottatte henvisninger.  
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     Figur 7: Figuren viser fordeling av henvisningsårsak skoleåret 2018/2019 i de aktive sakene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174

106
125

146

75

9

95

13
31

9

86

13 18
6

28
41 32

17
1

15
32

3 6 2

143

0

100

200

2018/2019

Antall aktive saker for de ulike kategoriene 
skoleåret 2018/19

Lese/skrivevansker Lærevansker

Adferd Oppmerksomhet/konsentrasjonsvansker

Sosiale/emosjonelle vansker Psykiske vansker

Autisme Afasi

Flerspråklig Logopedisk vurdering

Språkvansker Stemmevansker

Talevansker Synsvansker

Hørselsvansker Spesifikke vansker

Sammensatte vansker Matematikkvansker

Ervervet hjerneskade Skolefravær

Somatiske vansker Uspes.utv.forst.

Utvikl.h. Motoriske vansker

Ikke avklart



PPT for Ytre Nordmøre – Årsmelding 2019 

 

17 
 

 

 

Figur 9: systemsaker fordelt på eierkommunene 

 

PPT registrerte totalt 127 systemsaker for skoleåret 2018/2019. Disse kommer altså i tillegg til 

sakkyndige oppdrag knyttet til vurderingen av individuelle rettigheter. Det er nyttig for PPT å kunne 

hente ut data for slike type oppdrag, og de kan brukes som en måleindikator og peilepinn i forhold til 

den overordnede målsettingen om å dreie fokus fra individ til system.  

 

6 - Spesialpedagogisk hjelp  
 

 
På landsbasis (unntatt Oslo) er prosentandelen barn som mottar ekstra styrkingsressurser i 
barnehagene på 20,6 i 2019. Dette er en økning på 0.9 % fra 2018.  
Samtlige av PPTs eierkommuner har en lavere andel enn landsgjennomsnittet for 2019. 
Sammenlignet med egen kommune for 2018, viser statistikken for 2019 at Kristiansund har hatt en 
nedgang på 1,0 %, Averøy har hatt en nedgang på 12,1 %, Aure har hatt en nedgang på 0,5 %, og 
Smøla har hatt en nedgang på 1,8 %. 

 2016 2017 2018 2019 

EAKUO Landet 
uten Oslo 

17,4 18,6 19,7 20,6 

1505 Kristiansund 20,7 20,8 21,2 20,2 

1554 Averøy 15,8 19,7 31,9 19,8 

1573 Smøla 17,9 19,8 18,5 16,7 

1576 Aure 16,3 16,3 16,0 15,5 
 

Tabell 4: prosentvis andel av barn som mottok ekstra ressurser til styrket tilbud i barnehagen i eierkommunene i perioden 2016-2019.  
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Tabell: Tabellen viser den prosentvise andelen barn i de fire deltakerkommunene, som mottok spesialpedagogisk oppfølging i 

barnehage i årene 2016-2019.  Øverste kolonne viser beregnet landsgjennomsnitt foruten Oslo. 
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Ser man på den prosentvise andelen av grunnskoleelever som mottar spesialundervisning er den en 
del lavere enn for barnehagebarn i samtlige kommuner som mottar tjenester fra PPT  
Nasjonalt var det i mange år en økning i andelen elever som fikk spesialundervisning. De siste årene 
har det imidlertid vært en liten nedgang. På landsbasis fikk ca. 7,7 prosent av elevene i grunnskolen i 
skoleåret 2018/2019 spesialundervisning (de siste årene har tallet stabilisert seg på litt under 8 %).  
 
For skoleåret 2018/2019 er prosentandelen elever med vedtak om spesialundervisning på 11,3 % i 
Kristiansund kommune, i Aure 11,4 %, i Smøla 9,9 % og i Averøy 12,5 %. Alle eierkommunene ligger 
altså over landsgjennomsnittet. Som en ser av figur 9 under, har antall enkeltvedtak i grunnskolen i 
Smøla sammenlignet med skoleåret 2017/2018 gått ned med 0,6 %, og i Averøy har den gått ned 
med 0,1 %. I Kristiansund ser man en økning på 0,3 % og i Aure en økning på 2,1 %.  
 

 
 
 

7. – Kompetanse og utviklingsarbeid 
   
For at PPT skal levere en jevn kvalitet på sine tjenester og tilby sine brukere en lik og solid 
kompetanse, er det viktig å minimere risikoen for at kvaliteten blir individavhengig. Det er sannsynlig 
at hvis det er store sprik mellom de ansattes grunnkompetanse, vil dette gjenspeile seg i kvaliteten 
på de ansattes tjenesteytelser, både i forhold til veiledning/rådgivning, sakkyndighetsarbeid og 
forebyggende arbeid. En solid intern grunnkompetanse hos alle ansatte, med spisskompetanse på 
forskjellige felt i tillegg, vil kunne bidra til en faglig godt rustet tjeneste. Fokus på team- og 
systemarbeid er også vesentlig.  

 

Figur 9: Søylediagrammet viser prosentvis fordeling av elever i grunnskole som mottok spesialundervisning i kommunene i periodene 

2012/13 – 2019/20 (skoleår).  
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I 2019 har det vært et mål om at PPT skulle dreie fokuset fra individrettet sakkyndighetsarbeid til å 
styrke sin veilederrolle og bidra til kompetanseheving i det ordinære grunntilbudet i grunnskolene og 
barnehagene. 

PPT har deltatt i Kristiansund kommunes satsning knyttet til nasjonalt kompetansehevingsprogram i 
regi NTNU med tema læringsmiljø, i samarbeid med 3 prosjektskoler i kommunen. PPT har også i 
samarbeid med Nettverk Nordmøre og PPT for Surnadal, Rindal og Halsa igangsatt 
kompetansehevingsarbeid for alle barnehager og skoler i våre eierkommuner. PPT har ansvar for det 
faglige innholdet og prosessen/fremdriftsplanen i læringsløypen som omhandler læringsmiljø. 
Kristiansund kommune valgte å avvente oppstart med læringsløypene til høsten 2020, men det vil 
være fordelaktig for kommunen at PPT allerede har et års erfaring fra arbeidet med læringsløypene 
når kommunen skal gå inn i dette nettverksarbeidet.  

PPT har i samarbeid med Familievernkontoret jobbet systematisk med ICDP-veiledning 
(foreldreveiledningsprogram) og kursing og sertifisering av pedagogisk personale i barnehager.  

PPT har i samarbeid med BUP holdt foreldrekurs med tema ADHD og Autismespekterforstyrrelser. 

PPTs veiledningsteam har arrangert personal- og foreldremøter ved forespørsel fra barnehager og 
skoler. Tema for disse møtene har vært voksne i samspill med barn, utfordrende adferd, mobbing, 
autisme, og skole-hjem samarbeid. Veiledningsteamet har også arrangert foreldre- og elevkvelder med 
tema digital oppvekst og nettvett som tema. I noen tilfeller har disse kveldene vært i samarbeid med 
politiet. 

PPT har arbeidet systematisk med oppvekstplanen i personalgruppen, både i utarbeidelsesprosessen 
(enhetsleder er deltager i strategisk oppvekstgruppe) og med implementeringsfasen inn i arbeidet mot 
utvikling av handlingsplan på enhetsnivå.  

 

8. - Prosjekter  
 
PPT har over flere år hatt ulike prosjekter som har hatt fokus på reduksjon av spesialundervisning og 
styrkning av kvaliteten på det psykososiale miljøet, læringsmiljøet og klasseledelse. Prosjektet «TA 
GREP» - ble avsluttet våren 2015, og en rekke temahefter ble laget i den forbindelse.  
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 kompetanseheving innad i 
PPT på dette området. Samtlige hefter som er laget i TA GREP-serien kan lastes ned fra PPT Ytre 
Nordmøres hjemmeside: www.pptytrenordmore.no 
PPT har i fortsettelsen utarbeidet flere hefter i denne serien, også i 2019. 

 

 
 
 

http://www.pptytrenordmore.no/
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8.1 – Ta Grep om skole-hjem – samarbeid 
I forbindelse med at en av rådgiverne ved veiledningsteamet har vært 
inne i et videreutdanningsforløp som omhandler organisasjonsutvikling og 
endringsarbeid, ble det i 2018 startet utarbeidelse av et nytt temahefte i 
Ta Grep-serien, og arbeidet ble ferdigstilt vinteren 2019. Heftet bygger på 
et toårig pilotprosjekt med oppstart i 2016, gjennomført ved Dalabrekka 
skole, og er en del av PPTs satsning på utvikling av godt læringsmiljø og 
har sammenheng med utviklingsarbeid og endringsarbeid i barnehage, 
skole og PPT. Heftet er basert på forskning, litteratur og direkte erfaring, 
og er utarbeidet for å gi skolene mer kunnskap om foreldrenes betydning 
for læringsmiljøet i skolen, og være til hjelp for skolene i å arbeide 
systematisk med skole-hjem samarbeidet både på skole- og individnivå.  
Heftet omhandler blant annet hvorfor skole-hjem-samarbeidet er viktig, 
hvordan skolen kan fremme foreldresamarbeidet og hvordan de voksne 
bør møte foreldrene både på individ- og gruppenivå. Det tar også for seg 

hva det kan være lurt å gjøre når samarbeidet med foreldre av ulike årsaker blir utfordrende, og hvor 
viktig skolekulturen og skoleledelsens holdninger er for skolens arbeid knyttet til samarbeidet med 
hjemmet.  
 
 

8.2 – Første år med nytt fagsystem – Visma Flyt PPT 
 
   
 
I 2017 ble det startet et felles innkjøpsprosjekt for PPT for Ytre 

Nordmøre, PPT for Sunndal, Tingvoll, Nesset og PPT for Surnadal, Rindal, Halsa. I samarbeid med IKT 

Orkide skulle det gås til anskaffelse av nytt fagsystem, og prosessen ble sluttført med installasjon og 

overgang til Visma Flyt PPT i november 2018. Gjennom 2019 har PPT fått prøvd ut systemet, og 

opplevd en del utfordringer og tidvis stor misnøye. Visma Flyt PPT har vist seg å ha enkelte svakheter, 

og leverandøren oppleves å ha et lite tilfredsstillende system for tilpasninger/utbedringer og en 

utvikleravdeling som fremstår underbemannet eller nedprioritert. Det har vært gjentatte tilfeller 

med nedetid, samt flere avvik av både middels og alvorlig grad i systemets leveranse. Dette har vært 

frustrerende for rådgiverne og til hinder i det daglige arbeidet i de tilfellene det refereres til. PPT 

vurderer å ha brukt uforholdsmessig mye tid i 2019 på å forsøke å finne ut av problemstillinger, 

melde fra om mangler, rapportere inn endringsbehov/utviklingsbehov, samt å melde fra om feil. 

Avvik i fagsystemets leveranse har vært rapportert inn til Visma, samt i vertskommunens 

avvikssystem. PPT har en intern superbruker-gruppe som har jobbet fortløpende med å følge opp 

problemstillinger som har dukket opp og som har hovedansvar for dialog med systemleverandør, 

samt at HMS-gruppen også har vært involvert i forhold til avvik.  

 
9. - Avslutningsvis 
Årsmelding for 2019 gir et innblikk i de viktigste områdene PPT for Ytre Nordmøre har vært engasjert 
i, tema og utviklingsarbeid det har vært fokus på, og kompleksiteten i PPTs todelte mandat.  
PPT opplever felles og bredt engasjement for tverrfaglig samhandling til barnas beste i våre 
eierkommuner, og satsning på forebygging, tidlig innsats, læringsmiljø, psykisk helse og 
skole/barnehage-hjem-samarbeid har vært meningsfullt.  
 

 

 

https://pptytrenordmore.files.wordpress.com/2019/04/tagrepomskolehjemsamarbedet-bilde.png
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I 2018 kom rapporten etter arbeidet i Thomas Nordahls ekspertgruppe (bestilt av 
kunnskapsdepartementet i 2017, med overordnet mål om at ekspertgruppens arbeid var at det skulle 
bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et 
pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og 
skole). Innholdet viser blant annet den store betydningen av en kvalitativt god og robust PP-tjeneste 
og et tett samarbeid mellom PPT og barnehagene, skolene og andre aktuelle instanser i første- og 
andrelinjen.    
 
Gjennom 2019 har de ansatte i PPT for Ytre Nordmøre lagt ned en betydelig innsats, og arbeidet godt 
med både det sakkyndige mandatet og med organisasjonsutvikling og kompetanseheving. 
Rådgiverne i PPT kjennetegnes av en stor arbeidsmoral og -kapasitet, god fagkunnskap og lang og 
bred erfaring, glød og engasjement for det spesialpedagogiske feltet og et godt blikk for hvilke 
kvaliteter som bør inngå i en god oppvekstsektor. Den overordnede ideologien er som alltid å bidra 
til et godt livsløp for barn, unge og voksne i vår region. Alle ansatte i PPT er glødende engasjert i sitt 
fagfelt og stolt av sitt mandat, er opptatt av kvalitet i sine daglige arbeidsoppgaver, og hver enkelt 
utgjør et viktig tannhjul i enhetens maskineri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caroline Veslemøy Kvalvik Kvistnes  
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