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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 2018 Caroline Kvistnes, og styret i PPT hadde i 2018 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, vara: Oddbjørg Eikrem 

 
Arbeidsutvalget (AU) består av leder i PPT, samt leder og nestleder i styret. Det ble avholdt 3 
styremøter og ett eiermøte i 2018, samt et felles styremøte med styret for PPT Sunndal, Tingvoll, 
Nesset. Styret behandlet til sammen 7 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.   
 
Tabell1: Oppsummert regnskap og budsjett med brutto driftsutgifter, -inntekter og netto resultat for PPT Ytre Nordmøre 
årene 2011-2018. 

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

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2018 

Brutto 
driftsutgifter 

16 383 17 601 15 775 
17 854 18 217 18 590 18554 19402 17439 

1963 

Brutto 
driftsinntekter 

8 850 9 611 8 097 
9 389 9 772 9 453 9271 10303 8579 

1724 

Netto resultat 7 533 7 990 7 678 8 464 8 445 9 137 9283 9099 8859 240 

 
 

3. - Sykefravær: 
 
Korttidsfraværet har over flere år vært stabilt lavt. Det siste året har det vært en nedgang i 
korttidsfraværet, fra et årsgjennomsnitt på 3,3 % i 2017 til et årsgjennomsnitt på 2,6 % i 2018. 
Langtidsfraværet i 2018 hadde et årsgjennomsnitt på 7,5 %, en liten nedgang på 0,1 % fra 7,6 % i 
2017. Det totale sykefraværet har gått ned med 0,8 %, fra 10,9 % i 2017 til 10,1 % i 2018 (figur2). 
Trenden (figur 2) indikerer en svak økning i det totale sykefraværet over for perioden 2008 - 2018. 

 

 
 
 
 
 
 

Det første to kvartalene av 2018 var den totale sykefraværsprosenten på henholdsvis 8,0 % og 5,7 % 
(figur3). Det hadde gjennom medarbeidersamtaler fremkommet opplysninger om stressrelatert 
sykefravær knyttet til både arbeidsmengde og arbeidsmiljø. Det var gjennom hele 2018 stort fokus 

 
 
Figur2: Registrert sykefravær ved PPT og indikert trend (lineær; stiplet linje) for årene 2008-2018.  
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på HMS og arbeidsmiljø, og det ble arbeidet systematisk gjennom både HMS-gruppen og intern 
trivselskomite i tillegg til daglig leder. Det ble lagt stor vekt på tiltak, både individuelle og på 
systemnivå. Det ble avholdt totalt 12 møter i HMS gruppen gjennom året, samt gjennomført 
vernerunde med hovedverneombud og ROS-analyse i forbindelse med overgang til nytt fagsystem. 
Hovedpunktene i HMS-gruppens arbeid var blant annet interne generelle tiltak ifht. sykefraværet, 
helsefremmende arbeid, forebygging, rutiner ved sykefravær, gjennomgang av etiske retningslinjer, 
arbeid med AKAN, arbeid med interne årshjul, samt gjennomføring av to møter med 
hovedverneombud vedrørende psykososialt arbeidsmiljø samt brannvernrunde.  
 

 
De to siste kvartalene av 2018 hadde en sykefraværsprosent på 10,4 % og 16,6 % (figur3). Indikert 
utviklingstrend for det totalet sykefraværet i figur 3 viser også en relativt høy økning i det totale 

sykefraværet fra første til siste kvartal.  Det økende sykefraværet i årets siste halvdel skyldes dels 
alvorlig langvarig sykdom og planlagte operasjoner og lang rekonvalesenstid, dels div. kortere 
sykdomstilfeller, og dels sykdom som følge av stor arbeidsbelastning over tid. En del av årsaken til 
økningen i sykefraværet dette halvåret, kan forklares med overgangen til nytt fagsystem i november. 
Det var mye ekstra for- underveis- og etterarbeid forbundet med dette, hvilket medførte både større 
belastning i arbeidshverdagen, men også at det ble mindre tid til å holde trykket like høyt oppe på 
forebyggende HMS-arbeid, selv om fokus fremdeles var stort. I tillegg hadde grunnskoleteam to 
vakante stillinger fra medio september/oktober og ut året, og som medførte en forskyvning av 
arbeidsoppgaver og økt arbeidsmengde på andre ansatte. 
 
PPT har også i 2018 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.  

 

4. - Organisering og fordeling av ressurser skoleåret 2018/19 
I tillegg til lederressurs samt merkantil ressurs på 2,25 stillinger, var det i 2018 tilsatt 13,4 

fagstillinger. Fra august ble merkantilressurs redusert med 45 %, ned til 1,8 stillinger.  

Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøpte i tillegg 3 stillinger rettet mot videregående skole. 

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

 
 
Figur 3: Kvartalsvis sykefravær ved PPT med indikert trend (lineær; stiplet linje) for året 2018.  
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forholdstall knyttet til andel fagstillinger. I 2018 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.  

 
Tabell 2: Tabellen indikerer fordelingen av fagressursene ved PPT over medlemskommunene.  

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 17,93 2.0 (grunnskole/voksne 1,5 stilling, førskoleteam 0,5 stilling) 

 Aure 9,38 1,2 (grunnskole/voksne 0,9 stilling førskoleteamets 0,3 

stilling) 

Kristiansund 67,04 8.1 (grunnskole/voksne 6.1 stilling, førskoleteamets 2.0 

stilling) 

Smøla 5,65 0.8 (grunnskole/voksne 0,6 stilling, førskoleteamet 0,2 

stilling) 

Veiledningsteam  2.0 Veiledningsteamet jobber på tvers av kommunene på sak 

Fylkeskommunen  3.0 fagstillinger som jobber opp mot videregående skole 

 

 

Figur 4 viser fordelingen av det totale antallet aktive saker ved PPT fordelt på kommunene og andre 

for skoleåret 2017/2018. Til sammenligning viser figur 5 den samme oversikten, men da over 

skoleårene 2015/16 til 2017/18. Det totale antall aktive saker ved PPT har vært relativt stabilt disse 

tre periodene, og med kun noe variasjon i hver kommune og andre hva gjelder antallet saker.   
 

 

 

 

 

 
Figur 4: Kommunevis (med andre) fordeling i prosent av alle aktive elevsaker/individsaker i vårt 

klientprogram PPI. Inkluderer også videregående skole og voksne. 
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4.1 – 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 og en 50 % 
psykologstilling jobber også på tvers av team. 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.  

 
 
4.2 - Førskoleteamet  
Førskoleteamet var i 2018 tillagt en ressurs på 3 stillinger frem til november. Fra slutten av november 
ble det ansatt en ny rådgiver i 100% stilling, som et ledd i å styrke teamet som i mange år har hatt et 
høyt antall enheter fordelt på de tre stillingene. Stillingshjemmelen ble omdisponert fra 
grunnskoleteam til førskoleteam. Bakgrunnen for omdisponeringen var blant annet behov for å få 
fordelt arbeidsmengden på flere rådgivere, få økt mulighet til å arbeide forebyggende og med tidlig 
innsats i samarbeid med barnehagene, og å legge til rette for økt 
fagutviklingsarbeid/kompetansehevingsarbeid innad i teamet.  
Førskoleteamets ressurs har vært uendret i over ti år.  
Det ble i løpet av 2017 bedt om at eierkommunene vurderte muligheten for opprettelse av en ny 
stilling i PPT for Ytre Nordmøre til styrkning av førskoleteamet. En søknad om utvidelse med en 
stilling gjeldende fra budsjettåret 2018 ble sendt eierkommunene. Saken ble ikke avklart i 2017. I 
2018 ble det etter initiativ fra Kristiansund kommune, og med tilslutning fra de tre andre 
eierkommunene, vedtatt å trekke ned budsjettet til PPT for 2019 med 5 % (tilsvarende ca. 1 stilling). 
Løsningen for å få styrket førskoleteamet ble derfor begrenset innenfor det handlingsrom som er 
tillagt og gitt i budsjettramme, og det ble flyttet en rådgiverstilling fra grunnskoleteam over til 
førskoleteam.  

 
Figur 5: Kommunevis (med andre) fordeling av saker over skoleårene 2015-2018, med tilhørende 
datatabell. 

2015/16 2016/17 2017/18
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Averøy 179 170 201
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Førskoleteamet dekker om lag 40 barnehager i de fire eierkommunene, og er faste pp-kontakter for 
sine respektive enheter. 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 store vansker, skal teamet også gi tilrådninger ang tidlig/utsatt skolestart. 
Teamet møtes 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 2018. 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. Gjennom året fikk ansatte i 2 enheter opplæring i programmet.  
 
I og med det store antall barnehager og lange avstander i flere av kommunene, går det med en del 
tid til reising. En må en prioritere strengt hvilke møter en eksternt deltar på, og det har som tidligere 
år også i 2018 vært viktig for pp-rådgiverne at det i samarbeid med barnehagene har vært satt gode 
agendaer for besøksdager som et ledd i effektiv og kvalitetssikret ressursbruk.  
 
Etterspørselen etter veiledning knyttet til læringsmiljø er relativt stor. 
 
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.» 
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. Det har i 2018 vært økt fokus på kvalitetsheving av 
«grunnkvaliteten» i det ordinære barnehagetilbudet. I Kristiansund kommune har PPT i samarbeid 
med Opplæringstjenesten og 2 kommunale barnehager gjennom året prøvd ut en utvidet/endret 
samarbeidsmodell. Det har vært prøvd ut halve og hele besøksdager (besøksdag-ordningen har 
allerede eksistert i flere år, men med annet innhold og færre samarbeidsparter samtidig) hvor både 
pp-rådgiver og spesialpedagog fra OT er tilstede i barnehagen samtidig, og hvor det har vært rom for 
både deltagelse i interne møteforum i barnehagen (personalmøter, ped.leder-møter, 
utviklingsmøter, planleggings- og evalueringsmøter i forhold til tiltak på førhenvisningsstadiet osv.) 
Tema har bevisst vært ikke bare individsaker og utredningsarbeid, men også barnehagens 
organisering, bruk av kompetanse, metodikk, personale o.l.  Det har vært gjennomført felles 
observasjoner på forskjellige avdelinger i forhold til læringsmiljø, med felles refleksjoner og 
evalueringer i etterkant. Både barnehagene, spesialpedagogene fra OT og PPT har opplevd dette som 
en positiv dreining i samhandlingen til barnas beste. PPT ønsker å utvide og bygge videre på denne 
type arbeidsform. 
PP-rådgivere på førskoleteam har i 2018 også vært involvert i Kristiansund kommune sitt tverrfaglige 
arbeid med ny oppvekstplan, og er planlagt inn i Aure kommunes arbeid med oppvekstplan i 2019. 
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4.3 - Grunnskoleteamet:  
Grunnskoleteamet er det største teamet, og som helhet har de som jobber i grunnskoleteamet høy 
kompetanse og lang erfaring.  
I 2018 var det rådgivere i til sammen 7,7 stillinger tilknyttet teamet, med vakanse på 1,5 stilling fra 
september/oktober og ut året da to rådgivere sluttet. Det ble lyst ut og tilsatt to nye rådgivere i to 
100 % stillinger, men med oppstart i 2019. Fra november ble en av stillingene omdisponert og lagt til 
førskoleteamet. Skolene har en hovedkontaktperson, og hver rådgiver ved PPT følger opp flere 
skoler. En organisering med fast kontaktperson 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. 
 
Annenhver mandag har grunnskoleteamet møte, hvor det også i 2018 har vært drøftet og arbeidet 
med aktuelle saker. Ved de fleste skoler møtes PPT og ledelsen ved skolen i faste 
ressursgruppemøter. Det er ønskelig at alle skoler trekker PPT inn i ressursgruppemøtene og andre 
aktuelle forum, både med tanke på individrettet arbeid, men også med tanke på PPTs mandat om å 
bistå skolene med utviklingsarbeid.  
 
Grunnskoleteamet har i høsthalvåret 2018 har vært preget av at 1,5 rådgiverstilling sto vakant fra 
september/oktober, i tillegg til at det oppstod høyt sykefravær. Dette medførte høyere 
arbeidsbelastning for den resterende arbeidsstokken.  
Samtidig har enkelte av teamets medlemmer i løpet av året vært under videreutdanning, hvilket 
medfører at oppgavene som hører til rådgiverstillingen må utføres på komprimert tid da det går med 
en del arbeidsdager til studier (samlinger, mellomarbeid, innleveringer og eksamener) hvert 
semester.  
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.  
Grunnskoleteamet mener at man i 2018 så en trend som har gjentatt seg over flere år, med at 
ansatte har sluttet i tjenesten for å gå over til stillinger som tilbyr bedre lønns- og arbeidsvilkår, 
hovedsakelig i skolen. Dette er belastende for PPT da det til stadighet krever opplæring og 
videreutdanning av nytilsatte, noe som igjen går på bekostning av kvaliteten av lovpålagte 
arbeidsoppgaver.  
I november gikk PPT over til nytt fagsystem: Visma Flyt PPT. Overgangen var krevende, og 
grunnskoleteamet opplevde på linje med resten av tjenesten at opplæringen gitt fra Visma var 
mangelfull, at fagsystemet ikke sto til forventningene, og at merarbeidet forbundet med den dårlige 
tilpasningen av fagsystemet ble en vesentlig belastning i arbeidshverdagen. 

 

 

4. 4 – Veiledningsteamet  
PP- tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Veiledningsteamet utfører 
systemrettede oppgaver, og samarbeider med skole og barnehage for å styrke den ordinære 
opplæringen, samt bistår i kompetanseheving og utviklingsarbeid i enhetene. Veiledningsteamet skal 
være lett tilgjengelig og fungere som en refleksjons- og drøftingspartner knyttet til klasseledelse og 
voksenrollen. Veiledningsteamet bestod også i 2018 av 2,0 stillinger. 
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Høsten 2018 arrangerte PPT for Ytre Nordmøre fagdag om skolefravær. Fagdagen var en videreføring 
av arbeidet med heftet Ta grep om skolefravær som PPT har utarbeidet i samarbeid med PPT for 
Aukra, Misund og Molde. Ta grep om skolefravær skal fungere som et verktøy i skolenes arbeid med 
å forstå, møte og håndtere problematisk skolefravær.  
 
Veiledningsteamet har deltatt på intern fagdag med tema fra heftene i Ta Grep for Smøla barneskole 
og personalmøte om skolefravær for Smøla barne- og ungdomsskole.  
Veiledningsteamet har videre arrangert en rekke foreldremøter etter forespørsel fra barnehager og 
skoler. Tema for disse foreldremøtene har vært voksne i samspill med barn, utfordrende adferd, 
mobbing i barnehagen og foreldresamarbeid.  
Veiledningsteamet har avholdt flere elev- og foreldrekvelder med tema digital oppvekst og nettvett.  
 
Veiledningsteamet bistår flere skoler i arbeidet med å forebygge, avdekke, håndtere og følge opp 
saker som omhandler det psykososiale læringsmiljøet og mobbing.  
 
Skole-hjem - samarbeid er et av teamets satsingsområder. Høsten 2016 startet teamet opp et 
prosjekt med en pilotskole for å styrke skole – hjem samarbeidet for barn med ulike 
risikobelastninger. Prosjektet ble evaluert og sluttført våren 2018. Ta Grep om skole – hjem 
samarbeidet ble ferdigstilt høsten 2018. 
  
Veiledningsteamet har deltatt på videreutdanning som en del av en erfaringsbasert master i 
pedagogisk – psykologisk rådgivning.  
 
 

4.5 - Videregående team 
Videregående team bestod i 2018 av 5 rådgivere fordelt på 3 100 %-stillinger.  De 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, slikt som 
helsetjenesten, rådgivertjenesten, OT, mm. Fylkeskommunen har uttrykt et sterkt ønske om at 
teamet er mest mulig tilstede på skolene i teamets arbeidstid. Tilfredsstillende kontorsted på skolene 
har blant annet vært en utfordring, men i januar 2018 ble nye kontorlokaler samlokalisert med 
elevtjenesten ferdigstilt. De nye kontorfasilitetene har fungert godt, og gjort det enklere for PPT ifht. 
tilstedeværelse. PPT opplever at de videregående skolene har et stort behov for bistand knyttet til 
både individrettet arbeid og utviklingsarbeid, og at rammen er liten. Når den samlede ressursen er 3 
årsverk, blir det 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 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-rådgiverne samarbeider 
tett med lederne for elevtjenestene og avdelingslederne som har hovedansvaret for det 
spesialpedagogiske arbeidet ved skolene. Områder for samarbeid har i 2018 blant annet vært 
utprøving og utvikling av betre rutiner og prosedyrer rundt det spesialpedagogiske arbeidet. PPT 
arbeider med å tydeliggjøre saksgangen internt på skolene, og arbeidet med å skape og opprettholde 
effektive rutiner for henvisning. PPT fikk i også 2018 ofte mangelfulle henvisninger og rapporter fra 
videregående skole. Det er en unødvendig og tidkrevende prosess for rådgiverne på 
videregåendeteam å innhente opplysninger i etterkant av henvisning. 

PPT har sakkyndig arbeid både i forbindelse med inntaksarbeidet til de videregående skolene i tillegg 
til jevnlige henvisninger fra skolen. PPT samarbeider med skolene om å optimalisere inntaksarbeidet 
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og oppfølging av elever med behov for spesialundervisning og tilrettelegging. PPT har i 2018 hatt 
spesielt fokus rettet mot fornyelse av dokumentet "pedagogisk rapport".  
 

PPT har i 2018 også samarbeidet med skolene om satsningsområdet psykisk helse i skolen, og har 
som tidligere skoleår vært med på å gjennomføre skoleprogrammet VIP - i år både på Atlanten vgs og 
på Kristiansund vgs. PPT har vært aktiv bidragsyter i programmet og gjennomført kursdag i august 
2018. Prosjektet videreføres i 2019, etter avtale med skolene.  
I tillegg har PPT bidratt ved Atlanten med deltagelse i arbeidet vedr. fagmakker, motivasjonsmakker 
og livsmestringsdag. PP-rådgiver for Atlanten vgs. har i samarbeid med skolen også deltatt i 
pilotprosjektet Skolens innsatsteam mot mobbing. 
PP-rådgivere for KVS har gjennom året fulgt skolens arbeid i kompetanseprogrammet mot mobbing, 
som planlegges implementert i skolens planarbeid for 2019. 

 
4.6 - Logoped 
PPT hadde også i 2018 kun en logoped. Denne ressursen brukes primært til utredning av vansker, og 
ikke oppfølgende behandling/tiltak. Kommunene skal ha logopedisk kompetanse til å følge opp de 
råd og tiltak som utredningen som PPT tilrår.  
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.  

 
 
 

5. 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 
sammenhenger ikke 
avsluttes hos PPT, 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 har store 
fagvansker. Det kan også 
være ca. 1-2 års 

forsinkelse mellom vår vurdering om at barnet/eleven ikke har behov for spesialundervisning, til vi 
registrerer denne saken som avsluttet hos oss. Figur 6 viser at antallet nyhenviste saker er og har 
vært relativt stabilt de siste årene. Figur 7 indikerer også at det er et stabilt forhold mellom totalt 
antall aktive saker og nyhenvisninger i den samme perioden. Det er imidlertid en del saker hvor PPT 
mener at vanskene ikke er så omfattende at barnet/eleven har rett til spesialpedagogisk hjelp/ 
spesialundervisning, men at eleven kan få hjelp innenfor skolens ordinære undervisning.  I disse 
sakene er det vel så viktig at PPT gjør en grundig utredning og begrunner vår konklusjon godt faglig 

 
Figur 6: Antallet nyhenviste saker til PPT for skoleårene 2008-2018. 
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når saken først er henvist, herunder kan gi forslag til hvordan en kan tilpasse undervisningen 
innenfor den ordinære opplæringen. I slike saker, samt saker hvor det bør påregnes at skolen har 
greid å oppnå målene for spesialundervisningen innen tilrådd periode utgår, er det økt fokus på å 

avslutte det sakkyndige oppdraget og bistå skolene med veiledning og rådgivning ved behov. 
 
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 nummer, vanskenes gruppetilhørlighet og antallet 
aktive saker innenfor hver kohort i perioden fra skoleåret 2008/09 – 2017/18. I tillegg viser tabellen 
totalt aktivt antall saker i de samme perioden.   
 

 
Figur 7: Linjediagrammet viser forholdet mellom antallet nyhenviste og pågående aktive saker ved PPT for skoleårene 
2008/09-2017/18 
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Tabell 3: Tabellen viser antallet henviste saker til PPT sortert etter henvisningsårsak for skoleårene 2008/09 – 2017/18. 
Henvisningsårsakene er nummerert og sortert i fire kohorter etter faglig tilhørighet. Administrative henvendelser utgjør 
en egen kohort. Tabellen viser også det totale antallet saker på tvers av kohortene for den samme perioden.  
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PPT opplevde en økning i totalt antall henvisninger fra skoleåret 2016/17 til 2017/18 (figur 8).  
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.  
 

 
 
 

 
 

 
 
Figur 8: Indikert utviklingstrend av aktive saker ved PPT sortert etter de fire kohortene i tabell 3 for skoleårene 2008/09 – 
2017/18. 
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6.- Spesialundervisning  
 
Tabell 4 viser den prosentvise andelen av barn som mottok spesialpedagogisk oppfølging i 
barnehagen i eierkommunene i perioden 2015 – 2018. Sammenlignet med landsgjennomsnittet kan 
man se to hovedtrekk: Kristiansund kommune har ligget stabilt høyere enn landsgjennomsnittet, og 
Aure kommune har ligget stabilt lavere. Smøla og Averøy har variert.  
 

 

 
Nasjonalt var det i mange år en økning i andelen elever som fikk spesialundervisning. De siste fire 
årene har det imidlertid vært en liten nedgang. På Landsbasis fikk ca. 7,8 prosent av elevene i 
grunnskolen i 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 10,9 
% i Kristiansund kommune, i Aure 9,3%, i Smøla 10,5% og 12,6 % i Averøy. Alle eierkommunene ligger 
altså over landsgjennomsnittet. Som en ser av figur 9 har antall enkeltvedtak i grunnskolen i 
Kristiansund og Averøy økt i skoleåret 2018/2019, mens det har gått ned i Aure og Smøla.  
 
 
Ser man på den prosentvise andelen av grunnskoleelever som mottar spesialundervisning er den noe 
lavere enn for barnehagebarn i samtlige kommuner som mottar tjenester fra PPT (figur 9). Samlet 
gjennomsnittlig prosentandel for kommunene varierer noe over periodene med laveste andel i 
2014/15 og høyeste i 2017/18. Variasjonen mellom kommunene per skoleår er også relativt stabil 
over hele perioden (2011-2018).  

Tabell 4: Tabell: Tabellen viser den prosentvise andelen barn i de fire deltakerkommunene, som mottok spesialpedagogisk 
oppfølging i barnehage i årene 2015-2018. Øverste kolonne viser beregnet landsgjennomsnitt foruten Oslo. 
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Når skoleåret er slutt registrerer vi alle sakene på nytt. De fleste sakene er fortsatt aktive og føres 
over til neste skoleår.  Noen saker avsluttes ved at utredning etter henvisning konkluderer med at 
det ikke er behov for spesifikke tiltak som spesialundervisning, men hvor det gis råd om hvordan 
skolen kan tilrettelegge innenfor det ordinære opplæringstilbudet. De fleste av disse sakene 
avsluttes. Nokså mange  
saker avsluttes også ved at en anser det sakkyndige oppdraget som fullført.  
I denne gruppen er det blant annet elever som går ut av skolen. Figur 10 viser aktive klientsaker ved 
PPT i periodene 2008-2018. Den lineære trenden er nedadgående ifht. antallet aktive klientsaker 
over perioden, men samtidig viser diagrammet relativt store variasjoner fra år til år, med en klar 
oppgang fra skoleåret 2016/17 til 2017/2018. 
 

 
 
Figur 9: Kombinasjonsdiagrammet over prosentvis fordeling av elever som mottok spesialundervisning i kommunene i 
periodene 2011 – 2018 (skoleår). Blå linje viser variasjonen i andelen ellever mellom kommunene per skoleår, grønn linje 
viser samlet gjennomsnittlig prosentandel for kommunene per skoleår.  
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7. – Kompetanse   
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. Man kan 

tenke seg 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.  

 

En felles forståelse av PPTs mandat og hvilke ansvarsområder tjenesten skal arbeide med, både 

innad i tjenesten og i forhold til tverrfaglig samarbeid, er også viktig. I 2017 ble det gjennomført 

en intern kompetansekartlegging i PPT for Ytre Nordmøre, der det ble undersøkt hvordan de 

ansatte vurderer sin egen kompetanse og hvilke behov det er for kompetanseutvikling.  

Basert på disse resultatene har forskjellige rådgivere gjennom 2018 deltatt på forskjellige kurs, og 

gjennomført aktuelle testsertifiseringer. Seks ansatte tok etter-/videreutdanning innenfor 

spesialpedagogikk, sakkyndighetsarbeid og rådgivning/veiledning. En ansatt fullførte mastergrad i 

spesialedagogikk i løpet av året, og de resterende er inne i mastergradsforløp/studerer 

mastergradsemner.  

 

Som et ledd i kvalitetssikringen av egen tjeneste ble det også våren 2018 arbeidet internt i hele 

enheten med gjennomgang av utdanningsdirektoratets egenevalueringsverktøy Reflex, og 

forbedringstiltak.  

Alle ansatte hadde i løpet av 2018 intern opplæring i Office 365, og gjennomførte e-

læringskursene «Office 365» og «Nytilsatt i Kristiansund kommune», samt gjennomførte 

opplæring i forbindelse med innføring av det nye fagsystemet Visma Flyt PPT. 

 

 

 
Figur 10: Antallet aktive klientsaker ved PPT og indikert trend (lineær; stiplet linje) for perioden 2008 – 2018.  
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8. - Prosjekter og utviklingsarbeid 
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, så også i 2018. 

 

 
 
 

 
8.1 – Ta Grep om skolefravær 
I løpet av 2018 arbeidet 3 rådgivere ved PPT med å utarbeide nok 
et hefte i «Ta Grep»-serien: Ta Grep om skolefravær. I dette 
heftet beskrives hvordan skolen kan jobbe forebyggende i 
forhold til utvikling av alvorlig skolefravær og skolevegring. Det er 
utarbeidet på bakgrunn av forskning, teori og erfaring som kan si 
noe om hva som må til når eleven har utviklet alvorlig 
skolevegring. Tiltak som har effekt forutsetter et samkjørt 
tverrfaglig hjelpeapparat som jobber på flere nivå i elevens liv.  
 
Dette Ta grep-heftet ble utarbeidet for å gi en mer samlet 
informasjon om et angivelig, stadig økende problem i skolen. 
Heftet gir en beskrivelse av hvordan skolevegring kan forstås, og 
hvordan det skiller seg fra annet fravær i skolen. Her finner man 

informasjon om underliggende årsaksforklaringer, fraværets funksjon og ulike risikofaktorer, samt 
beskrivelse av tiltak som kan settes i gang i skolen. Det er allerede skrevet en god del om teamet og 
det finnes en del kompetanse om emnet i skolen allerede. Vi opplever allikevel at de ulike skolene i 
vårt distrikt forstår fenomenet eller problemet ulikt, og også agerer svært ulikt. Mange tar tak i 
problemet altfor sent og etter at skolefraværet har blitt komplisert og vanskelig å håndtere, både for 
barnet selv, familien, klassen og læreren/skolen. Mange involverer familie og hjelpeapparat for sent 
og en del er heller ikke kjent med hvilken hjelp som finnes i sitt distrikt.  
 
«Ta grep om skolefravær» er først og fremst ment å være et praktisk hjelpemiddel som kan brukes i 
skolehverdagen. I tillegg til så er det ønskelig å sette en felles standard for hvordan vi i vårt distrikt 
skal arbeide med skolefravær. I utarbeidelsen av dette heftet har prosjektgruppen derfor bl.a. rådført 
seg med kollegaer i PPT om gjeldende praksis ute i skolene vi besøker og betjener. Det har vært søkt 
råd direkte hos noen rektorer og lærere, og det er samlet beretninger og erfaringer fra elever som 
selv har vegret seg for å gå på skole.  
 

 

http://www.pptytrenordmore.no/
https://pptytrenordmore.files.wordpress.com/2019/04/tagrepomskolefravaer-bilde.png
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I forbindelse med utgivelsen av “Ta Grep om skolefravær”- heftet, arrangerte PPT i august også en 
fagdag om temaet for alle skolene i eierkommunene, samt for andre samarbeidspartnere i første- og 
andrelinjetjenestene i distriktet. 
 
 

8.2 – 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. Heftet bygger på et pilotprosjekt 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 skal utarbeides 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. Planlagt utgivelse av bladet ble satt til 
vårsemesteret 2019. 

 
 

 
 
 

8.3 – Overgang til nytt fagsystem: fra PPI til Visma Flyt PPT 
 
 I 2017 begynte arbeidet med å anskaffe et nytt fagsystem for PPT. De tre 
PPT-kontorene på Nordmøre samarbeidet med IKT Orkide om å 
utarbeide en god kravspesifikasjon, og i løpet av vårhalvåret 2018 ble det 

lagt ut på anbud. Det kom svar fra kun en tilbyder; Visma. Tilbudet ble gjennomgått i fellesskap 
mellom PPT-kontorene og IKT Orkide, og det ble bestemt at man skulle inngå avtale om innkjøp. 
Planlagt overgang til det nye fagsystemet ble satt til 1.august 2018, men det ble etter hvert utsatt til 
1.november. IKT Orkide ledet prosessen frem til innkjøp, og så ble det satt ned en arbeidsgruppe fra 
de tre PPT-kontorene som skulle overta hovedansvaret. Dette var en anbefalt løsning, fordi 
prosessen fra dette stadiet krevde betydelig større fagkunnskap fra fagfeltet til PPT inn i samarbeidet 
med Visma. Erfaringene fra dette er at det beste hadde vært at IKT Orkide fortsatt sto som 
hovedledere i prosessen, da overgangsfasen og riggingen av det nye fagsystemet krevde 
datakunnskaper på et faglig høyt utdanningsnivå. Det var et betydelig større datateknisk fokus enn 
hva man hadde vurdert i forkant, og både prosjektleder og de andre medlemmene i arbeidsgruppen 
fikk en stor merbelastning i arbeidshverdagen på grunn av dette. Det ble brukt mye tid på å finne ut 
av helt banale ting som f.eks. begrepsbetydning, hvem som skulle settes som ansvarlige for 
forskjellige spisskompetanseområder i skjemaer som skulle fylles ut osv., og det var stort behov for å 
kontakte fagpersoner i både Visma, IKT Orkide og IKT kristiansund. Mye tid gikk derfor med til 
korrespondanse og dialog via både telefon, Skype-møter og epost. Det var også en belastende 
prosess å få gjennomført alle søknader som skulle sendes inn for å få tilgang til taushetsbelagte 
opplysninger fra Folkeregisteret og enhetsregisteret, tilganger via EVRY o.l.  
I forbindelse med overgangen til det nye fagsystemet, var det også en tidkrevende utfordring 
vedrørende overføringen av data fra det gamle fagsystemet. Alle aktive klienter, ca. 1300 stk., måtte 
registreres manuelt, og ble gjennomført med flere dugnadsøkter i personalet. Det ble gjennomført et 
data-uttrekk fra PPI, som ble konvertert til pdf-format og lagret i skybasert løsning. Disse dataene ble 
ført puljevis over i klientvise historiske mapper i Visma Flyt PPT. Uttrekket inneholdt om lag 3600 
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klientsaker med data fra de siste 5 år. Uttrekket har i ettertid vist seg å være mangelfullt, og IKT 
orkide er i dialog med Visma vedrørende dette. 
Personalet i PPT for Ytre Nordmøre har dessverre opplevd opplæringen fra Visma som mangelfull, og 
det nye fagsystemet har heller ikke svart til forventningene ut fra kravspesifikasjonen. PPT har hatt 
tett dialog med Visma, og gitt fortløpende tilbakemeldinger om dårlige tilpasninger, mangelfulle 
løsninger, manglende alternative valg o.l. i klientprogrammet, men opplever at det skal svært mye til 
før Visma gjør endringer. Det var også overraskende å oppdage at svært mange av innspillene og 
tilbakemeldingene til Visma var spilt inn fra andre PPT-kontor som hadde kjøpt inn fagsystemet 
relativt lenge før kontorene på Nordmøre, uten at de hadde vært prioritert utbedret. De fleste av 
innspillene og endringsønskene/-behovene gjelder helt konkrete løsninger i hverdagsbruken. 
Løsningene for å hente ut statistikk i Visma Flyt PPT er bedre enn i PPI, og dette er positivt.  

 
9. - Til slutt 
Oppsummert er konklusjonen at PPT også i 2018 var involvert i mye godt utviklingsarbeid, som også 
kommer samarbeidspartnerne til gode. De prosjekter som vi 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 barnehagene. Satsningsområder som vi ønsker å styrke 
kompetansen på er blant annet tidlig innsats, læringsmiljø, psykisk helse, fraværsproblematikk og 
skole-hjem-samarbeid. Eierne av PPT har vært positive til de initiativ som PPT har tatt med tanke på 
de tema som vi har igangsatt kompetanseheving på.  PPT har i disse satsningene hatt fokus på at 
dette skal tilføre barnehagene og skolene nyttig kunnskap de kan bruke i hverdagen, mestring, og økt 
kompetanse.  
 
I mars 2017 ble det etter bestilling fra kunnskapsdepartementet nedsatt en ekspertgruppe for barn 
og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Det overordnede målet med 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. Ekspertgruppens arbeid skal gi nasjonale og lokale myndigheter og 
aktører et grunnlag for å velge de best egnede inkluderende virkemidler og tiltak. I 2018 kom 
rapporten etter ekspertgruppens arbeid, og innholdet viser blant annet den store betydningen av en 
kvalitativt god PP-tjeneste og et tett samarbeid mellom PPT og barnehagene, skolene og andre 
aktuelle instanser i første- og andrelinjen.    
 
De ansatte i PPT for Ytre Nordmøre har også i 2018 gjort et formidabelt arbeid, både i forhold til det 
sakkyndige oppdraget og med tanke på utviklingsarbeid. De har stått på og vist et glødende 
engasjement for sine arbeidsoppgaver, og har taklet de ekstra utfordringene som har kommet i 
sammenheng med både sykefravær, vakante stillinger og merarbeidet forbundet med innføringen av 
nytt fagsystem. Hver enkelt har et brennende engasjement for det de arbeider med, er fokusert på 
god tjenesteytelse, og har stor interesse for fagfeltene og egen kompetanseutvikling. Det 
overordnede fokuset er som alltid å bidra til at barn og unge i våre fire eierkommuner skal få et godt 
livsløp.  
 
 
 
Caroline Veslemøy Kvalvik Kvistnes  
Leder PPT for Ytre Nordmøre 
 
 


