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1. Innledning 

1.1.2022 ble det inngått vertskommunesamarbeid om PP-tjeneste i 

kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal, hvor Vefsn kommune er 

vertskommune. Samarbeidet er hjemlet etter vertskommunemodellen i 

kommuneloven kapittel 20. Avtalen skal sikre oppfyllelse av 

samarbeidskommunenes plikter etter opplæringsloven, da særskilt §5-6. 

Lovverket peker på to hovedområder for PP-tjenestenes virksomhet: 

a) PP-tjenesten skal hjelpe barnehage og skolen i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til 
rette for elever med særlige behov. 

b) PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der 
loven krever det. 

 

Med bakgrunn i St.meld.nr.30 «Kultur for læring», Kunnskapsløftet m/ 

fagfornyelsen, St. meld. nr. 16 «…og ingen sto igjen, Tidlig innsats for livslang 

læring» og St.m.6 «Tett på» står vi fortsatt overfor store utfordringer i forhold til å 

imøtekomme kommunenes behov for at det arbeides med inkludering, tilpasset 

opplæring og tidlig innsats samtidig som barn/elever med særskilte behov skal 

ivaretas.  St.meld. 18 «Læring og fellesskap» (2010-2011) og NOU 2015:2 «Å 

høre til» beskriver også forventninger som særlig går på tidlig innsats og gode 

læringsmiljøer. Utfordringene krever høy grad av kompetanse og profesjonalitet. 

Vi ser at det er svært viktig at systemrettet arbeid; fokus på tilpassa opplæring, 

inkluderende læringsmiljø og tiltak for tidlig innsats blir prioritert både fra 

skoleeier, skoleledelse og PP-tjeneste, slik at man unngår for mange 

henvisninger, arbeid med enkeltbarn og vedtak om spesialundervisning. 

 

 

2. Organisering  

I 2022 har kontoret hatt til sammen 6,6 årsverk. Årsverkene er fordelt slik: 

- Hattfjelldal kommune 0,5 årsverk 

- Grane kommune 0,5 årsverk 

- Vefsn kommune 4,1 årsverk 
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- 1,5 årsverk til fellestjenesten hvor det inngår 0,5 årsverk som leder samt 1 

årsverk merkantil.  

 

2.1. Kompetanse 

Personalet har bred kompetanse innenfor områdene småbarnspedagogikk, lese- 

og skrivevansker, språkvansker, matematikkvansker, sosiale- og emosjonelle 

vansker, atferdsvansker og sammensatte lærevansker. Våre rådgivere har 

utdanning innenfor tverrfagllig psykososialt arbeid og utdanning på masternivå 

innenfor logopedi, spesialpedagogikk, pedagogikk og psykologi.  

 

Utrednings og veiledningskompetanse: 

 Kognitiv utvikling 

 Språk og språkvansker 

 Lese og skrivevansker, dysleksi 

 Matematikkvansker, dyskalkuli.  

 Utviklingsforstyrrelser mm. 

 Sosiale/emosjonelle vansker, atferdsvansker 

 Bistå skole og foreldre i vurdering av behov for utredning av ulike 

utviklingsforstyrrelser og utviklingshemminger som; 

o ADHD 

o Tourettes syndrom 

o Autisme 

o Psykisk utviklingshemming 

 Systemrettede tiltak i forhold til sosial utvikling, læringsmiljø/klassemiljø. 

o Mobbeproblematikk 

o Skolevegring 

o Klassemiljø 

o PGS – problemløsning gjennom samarbeid (Ross Green)   

 

 

2.2. Målsettinger for videre utvikling 

Kvalitetskriteriene for PPT (Utdanningsdirektoratet): 

PPT er en faglig kompetent tjeneste. Vi er tilgjengelige og medvirker til helhet og 

sammenheng. Vi arbeider forebyggende og bidrar til tidlig innsats. 

 

Sentrale politiske føringer presiserer at PP-tjenesten skal tettere på barnehager 

og skoler for å bygge kompetanse som rommer alle elever i et inkluderende 
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opplæringsmiljø. I stortingsmelding nr. 6 (2019–2020) – «Tett på – tidlig innsats 

og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» – og «Kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis» løftes det fram at PP-tjenesten 

skal jobbe tettere på barnehage og skole. 

Det legges vekt på at det viktigste tiltaket for å fremme inkluderende praksis i 

barnehage og skole er å forbedre kvaliteten på det allmennpedagogiske tilbudet. 

Skolene må inneha en bred og robust generalistkompetanse, slik at de kan 

forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset 

pedagogisk tilbud til alle elever. Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører PPT 

høsten 2022 endringer i sine rutiner for samhandling med skolene. Dette arbeidet 

vil pågå og utvikles gjennom skoleåret 22/23. 

Med bakgrunn i kvalitetskriteriene for PPT har det fra kontorets side vært arbeidet 

ut ifra følgende mål og strategier beskrevet i Virksomhetsplan 2019-2021, med 

videreføring i 2022. 

 

 Øke vår kunnskap om fagfornyelsen og være en aktiv deltaker i 

kommunens utviklingsarbeid.  

 Delta i og være aktivt tilgjengelige i tverrfaglig og tverretatlige samarbeid 

for å bidra til helhet og sammenheng 

 Vi vil være pådriver for å komme tettere på i førhenvisningsfasen 

 Ta initiativ til revidering av samarbeidsrutiner og henvisningsrutiner hvor 

målsettingen er at vi skal være mer tilgjengelig i skolens bekymringsfase.  

 Vi skal være med på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i kommunene.  

 Ta initiativ til å etablere tverrfaglig ressursgruppe for å øke felles forståelse 

og samarbeid ved bekymringsfullt skolefravær. 

 

Vi ønsker komme tettere på gjennom å: 

o Øke tilgjengelighet i bekymringsfasen. Her er vi i prosess med skolene. 

o Redusere antall kontaktskoler for rådgiverne, blant annet for å øke 

tilgjengelighet på kontaktskoler. Dette er gjennomført. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/
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o Videreutvikle maler for sakkyndig vurdering for å forenkle 

sakkyndighetsarbeidet i forhold til de vanligste vanskeområdene.  

o Endret henvisningsskjema slik at det stilles større krav til blant annet at 

PPT har vært koblet på i bekymringsfasen. Dette er gjennomført. 

o Endre rutiner med tanke på hvor lenge en sak er aktiv og vil i 

utgangspunktet avslutte alle saker etter sakkyndig vurdering for å frigjøre 

tid til å være tettere på i bekymringsfase. Dette er fortsatt en målsetting.  

o Å utarbeide forslag til punktliste for hjelp i drøftingssaker mellom skolene 

og PPT. Dette er gjennomført. 

o PPT er i gang med å utarbeide en oversikt over kompetanseområder hvor 

skolene kan be om råd, veiledning, systemrettet innsats, minikurs mv. 

Dette er fortsatt under arbeid.  

o PPT vil fortsatt bidra inn i ulike nettverk som ønskes/etterspørres av 

skolene. Her er vi i prosess med den enkelte skole.  

o Delta og være aktive i fagveiledernettverk, ASK-nettverk, Zippy/Passport, 

osv.  

o PPT setter av alle onsdagstid og er tilgjengelig for nettverk/ minikurs mv. 

(«Onsdagstid» gjelder Vefsn kommune)  

o Innføre observasjonsrutiner / systemobservasjoner i småskolen hver høst. 

Dette er gjennomført og under evaluering. 

o Utarbeide revidert kompetanseplan etter innspill. Er under utarbeidelse. 

 

Utgangspunktet for en større samhandling i bekymringsfasen må være at vi 

sammen med den enkelte skole har en felles forståelse av skolens muligheter og 

plikt til å legge til rette for en opplæring som fremmer elevenes læringsutbytte. Da 

må også skolen ha et handlingsrom innenfor rammen av ordinær opplæring, slik 

at organisatoriske og pedagogiske tiltak som fremmer læring og forebygger 

vansker, kan settes i verk. Dette vil bidra til å styrke vektleggingen av et godt 

tilpasset, ordinært opplæringstilbud, og vil redusere behovet for 

spesialundervisning. Skolen må også ønske PPT velkommen til å bidra i dette 

arbeidet, i for eksempel R-team, S-team, STR, internmøter, lærerveiledninger, 

klasseobservasjoner. 
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2.3. Kompetanseheving, kurs og skolering 2022  

Videreutdanning.  

En av våre ansatte gjennomførte våren 2022 videreutdanning ved NTNU 

«Sakkyndighet og forvaltning», 15. stp. 

 

Kurs 

Fagkurs Leiter 3. 26.01.22 v/ Statped. Seks ansatte. 

«Kom i gang med CDord», «Intowords windows». Webinar 14.og 15.2.22 v/ Vitec. En ansatt. 

«Skriverammer og PDF-leser». Webinar 21.02.22 v/ Lese og skrivesenteret. En ansatt. 

Helgelandsnettverket «Økt livsmestring for barn og unge», v/ RVTS. 23. og 24.5.2022. 

Statpedkonferansen «Gi meg utfordringer» Webinar 29. og 30.3.22. To ansatte. 

Landsdelssamlinga for PPT og Statped Nord. Webinar 5.3.22. Tre ansatte.  

Saksbehandlerkurs for kommunalt ansatte v RKK 7.4.22. En ansatt. 

Helhet og sammenheng i kompetansetiltak. Webinar, 21.4.22. En ansatt. 

Lederkonferanse Statped. 19. og 20.5.22. En ansatt. 

Florosertifisering. En ansatt.NAFO, webinar,29.4 og 10.5.22. En ansatt. 

Skolevegringskonferanse. Fagfokus, webinar 23.5.22. En ansatt. 

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge v/ Visma 9.6.22. En ansatt. 

Helgelandsnettverket Ufrivillig skolefravær v/ UiO 8. og 9.11.22 

Helgelandsnettverket Excel 8. og 9.11.22. Webinar, en ansatt 

Fagfokus Ufrivillig skolefravær 23.11.22. Webinar, fire ansatte. 

Dokumentforvaltning og arkiv. Fagforbundet. Webinar november 22. En ansatt. 

 

Helgelandsnettverket er et lærende nettverk for alle ansatte i PP-tjenestene på 

Helgeland, basert på bearbeiding av ny kunnskap og erfaringsdeling. Det er 

formalisert samarbeid mellom PP-tjenestene på Ytre-Helgeland, PPT 

Ranaregionen, PPT Vefsnregionen, PPT Sør-Helgeland, PPT for videregående 

opplæring i Nordland, Nord Universitet avd. Nesna og Statped. Samarbeidet har 

eksistert siden år 2000.  

 

Målsetting for Helgelandsnettverket er å styrke PPT sine forutsetninger for å møte 

kommunenes behov i kompetanseløftet, både i system- og individarbeid innen 

høyfrekvente vansker. 

I vår region er dette: 

 Språkvansker 

 Begynneropplæring i lesing og skriving 
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 Matematikkvansker 

 Skolefravær 

 Klasse og læringsmiljø 

 

 

2.4 Sykefravær  

Sykefraværet ved PP-tjenesten er lavt og ligger på 3,3 % for 2022. 

 

 

3. Arbeidsoppgaver 

3.1. Individrettede tjenester 

PPT for Vefsnregionen er tilnærmet selvforsynt med utredningskompetanse.  Det 

innebærer at vi kan sørge for utredning, veiledning og rådgivning i forhold til de 

fleste vansketyper. Der vi ikke har tilstrekkelig kompetanse, henviser vi videre til 

bl.a. Statped.  Vi har også et godt samarbeid med kommunenes øvrige tjenester 

for barn og unge, samt 2.linjetjenestene i fylket. Det ble i 2022 totalt jobbet med 

388 individsaker. Dette omfatter barn i barnehage, grunnskole, og voksne. Av 

disse var 171 re- og nyhenviste barn og elever.  Saksproblematikken hadde 

hovedtyngden på språk og kommunikasjonsvansker og psykososiale vansker 

hvor det er en tydelig økende trend innenfor denne type problematikk.   

 

Det har vært arbeidet i flere år med å få ned antallet tilmeldte barn/unge, da 

enklere vanskeområder bør kunne ivaretas av barnehagen eller skolen. Gjennom 

Opplæringsloven § 5-4 og Barnehageloven stilles det større krav til kvalitet til 

henvisning ved at tiltak vanligvis skal ha vært prøvd før henvisning til PPT. Det 

ble i 2022 utarbeidet 76 sakkyndige vurderinger.  

 

 

3.2  Systemrettede tjenester 

Stortingsmelding nr. 30 «Kultur for læring», St.meld. 18 «Læring og fellesskap» 

og St.m.6 «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole 

og SFO» stiller klare forventninger til PP- tjenesten når det gjelder å endre fokus 

fra individ mot system samt at PP-tjenesten skal være tettere på i forhold til tidlig 

innsats og forebygging av vansker. PP-tjenesten skal også være en veileder og 
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en del av kompetanse- og organisasjonsutviklingssystemet når det gjelder 

læringsmiljø, problematferd og sammensatte lærevansker 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). NOU 2015:2 «Å høre til» skisserer at PPT bl.a. 

bør bistå skoler med tanke på å arbeide forebyggende med elevenes 

psykososiale skolemiljø.  

Den systemrettede innsatsen skal bidra til å støtte opp under skolenes arbeid 

med inkludering og tilpasset opplæring, samt virke forebyggende på 

problemutvikling.  Den systemrettede tjenesteytingen foregår på flere områder; - 

på kommunenivå i forhold til deltagelse i barnehagens/skolens ressursgrupper, 

tverrfaglige team, ulike kompetanseutviklingstiltak i skoler/barnehager og tiltak av 

mer forebyggende karakter. Det registreres også at vi etter hvert får flere 

henvisninger på «systemnivå», f.eks. gruppemiljø/læringsmiljøarbeid, kurs osv. 

PPT har gjennom 2022 vært involvert i åtte henviste systemsaker. Her har det i 

hovedsak vært snakk om veiledning, kurs og kompetanseheving.  

 

I 2022 har PPT bidratt med følgende innen systemrettede tjenester: 

 

Barnehagene  

o Det er totalt 21 barnehager i vårt distrikt, 17 i Vefsn, 1 i Grane og 3 i 

Hattfjelldal. Barnehagene har fast kontaktperson hos PPT.  

o PPT deltar i styrermøter etter innkalling. 

o Tverrfaglig team er etablert som et tilbud til alle barnehager i Vefsn, teamet 

består av helsesykepleier, barnevernspedagog og rådgiver ved PPT. BTR 

gjennomføres en gang i måneden, etter meldt behov fra den enkelte 

barnehage.  

o Høsten 22 ble det også etablert tverrfaglig team for barnehagen i Grane.  

Avtalen er at BTR heretter skal gjennomføres to ganger i halvåret i Grane 

kommunale barnehage.  

o Barnehagene i de tre kommunene har ulike S-team organisering men kan 

alle kalle inn kontaktperson ved PPT ved behov.   

o PPT deltar i tverrfaglige ansvarsgrupper for barn som har dette. 
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Grunnskole 

o Det er i alt 9 grunnskoler i vårt distrikt. 3 i Hattfjelldal, 1 i Grane og 5 i 

Vefsn. 

o Alle skolene har egne kontaktpersoner ved PPT. Kontaktpersonene har 

fast deltagelse i alle kontaktdager ved skolen.  

o Kontaktdag settes opp hver måned på alle skoler. Skolene setter i 

samarbeid med kontaktpersoner opp og disponerer PPTs tjenester hvor 

skolene selv setter opp plan for dagen ut fra hva skolen har behov for.  

o STR: Tverrfaglige ressursteam møtes etter en møteplan på hver skole. 

Den aktuelle skolen står for ledelsen av møtet. PPT er fast deltager i STR, 

i likhet med skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten. 

o Deltagelse i skolenes ulike team, S-team/ R-team: PPT deltar i disse etter 

forespørsel.   

o Det er gjennomført ulike minikurs for enkeltskoler 

o Siste skoleår ble det jobbet med åtte henviste systemsaker med ulike 

problematikk som klassemiljø, mobbing, klasseledelse mv. 

o PPT deltar i stor ledergruppe og rektormøter i Vefsn kommune.   

o PPT sitter i styringsgruppe for og i planlegging av kompetanseheving 

gjennom Rekom, Dekom og Kompetanseløftet 

 

Voksenopplæring 

Siste skoleår ble fire saker henvist fra Vefsn voksenopplæring til PPT. Disse 

sakene dreide seg om behov for sakkyndig vurdering etter § 4A-2.    

Det er etablert tverrfaglig møtearena for voksenopplæringa hvor også PP-

tjenesten deltar.  Vefsn voksenopplæring kaller inn etter behov og siste år deltok 

PPT på tre slike møter. 

 

 

3.3. Generelt om samarbeid  

o PPT opplever at kontaktdag og de ulike møtene og fungerer greit og best 

der administrasjonen er representert. Veien fra forslag til vedtak blir 

vesentlig kortere ved rektors tilstedeværelse. Bruk av STR og hyppighet av 

saker varierer fra skole til skole. 
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o PPT tilbyr veiledning til både barnehager og skole etter forespørsel. Dette 

kan være både i forhold til individ og systemsaker. Dette kan være både i 

forhold til å «snu vanskelige klasser» (system), eller «problemløsning 

gjennom samarbeid» (individ). Slike omfattende veiledningsforløp krever 

systemhenvisning. 

o PPT har signalisert at vi ønsker å være tettere på og tilgjengelig for 

skolene, bekymringsfasen eller førhenvisingsfasen. Vi er avhengige av god 

kommunikasjon rundt dette og at skolen selv tar ansvar for kontakt og 

planlegger dette med sine kontaktpersoner, for eksempel i internmøtene 

på kontaktdag. 

o Fagveiledernettverk har de siste årene blitt gjennomført som en del av 

DEKOM i samarbeid med RKK og Nord universitet. Tema for samlingene 

har vært dysleksi hvor det har vært jobbet med dysleksiplaner og 

systematisering av tiltakene.  

 

 

3.4 Tverrfaglig samarbeid  

 Avdeling psykisk helse (Vefsn)  

PPT har faste veiledningsmøter med kommunepsykolog i Vefsn. Disse 

gjennomføres ca. fire ganger i året og er en arena for å diskutere anonyme case 

mv. 

 Helsesykepleie / Barneverntjenesten. 

PPT har møtt skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten gjennom deltagelse i 

skolenes og barnehagenes faste ressursteam, STR og BTR. I tillegg møtes 

tjenestene ofte i ansvarsgrupper eller andre møter rundt enkeltbarn. 

 BUP / HAB 

Det er gjennomført ett samarbeidsmøter med Helgelandssykehuset i Vefsn, BUP 

og HAB. Her ble informasjon om hverandres organisasjon, samarbeidsformer, 

tilstand og praksis. I tillegg møtes tjenestene ofte i ansvarsgrupper eller andre 

møter rundt enkeltbarn. 

 Statped  

Statped tilbyr spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder, særlig i 

forhold til lavfrekvente grupper hvor det er behov for spesifikk kunnskap og 
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veiledning PP-tjenesten vanskelig kan gi. Dette gjelder særlig i forhold til barn 

med store sammensatte vansker, barn med behov for alternativ og supplerende 

kommunikasjon og barn med hørselstap. 

 PPT for videregående opplæring 

PPT for Vefsnregionen og PPT for videregående opplæring har skrevet 

samarbeidsavtale for gjennomføring av samarbeid i overgang mellom grunnskole 

og videregående skole. Det er i tillegg etablert samarbeidsmøter på systemnivå 

flere ganger i året.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Statistikk 2022 

  
Antall aktive saker i perioden:  

Statistikk 01.01.22 - 31.12.22. 

Tilhørighet Antall saker 

Grane kommune 36 

Hattfjelldal kommune 24 

Vefsn kommune 328 

Sum 388 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall henvisninger i perioden; ny- eller rehenvist: 

Statistikk 01.01.22 - 31.12.22 
 

Tilhørighet Nyhenvist Rehenviste Sum 

Vefsn 105 66 171 

Grane 7 4 11 

Hattfjelldal 5 4 9 

Sum 117 74 191 
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Kommunetilhørighet og sakstype 

Statistikk 01.01.22 - 31.12.22 
   

Sakstype Vefsn  Grane Hattfjelldal Sum 

Arkivert informasjon 1 0 0 1 

Behov for fornying av sakkyndig vurdering 5 0 1 6 

Behov for sakkyndig vurdering 89 3 3 95 

Behov for utredning (LSV) 132 18 16 166 

Ekspedisjonssaker 54 3 2 59 

Prematur 1 0 0 1 

Rehenvisning 20 9 1 30 

Veiledning og oppfølging 26 3 1 30 

Sum 328 36 24 388 

 

Kommunetilhørighet og hovedvanske/henvisningsgrunn 

Statistikk 01.01.22 - 31.12.22 
   

Hovedvansker Vefsn  Grane  Hattfjelldal  Sum 

Ekspedisjonssak 59 4 2 65 

Fysisk funksjonshemming 2 0 0 2 

Generelle lærevansker 39 3 4 46 

Hjerneskade 3 2 0 5 

Konsentrasjon og oppmerksomhet 38 3 4 45 

Matematikkvansker 1 0 1 2 

Prematur 5 0 0 5 

Psykisk utviklingshemmet 3 1 0 4 

Psykososiale vansker 60 5 5 70 

Reguleringsvansker 0 0 1 1 

Sansetap 7 2 0 9 

Somatisk sykdom 5 0 0 5 

Språk- og kommunikasjonsvansker 75 15 6 96 

Store sammensatte vansker 1 0 0 1 

Syndrom 9 1 0 10 

Utviklingsforstyrrelser (eks. ADHD, Tourette 21 0 1 22 

Sum 328 36 24 388 
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Saker fordelt på alder og kjønn 
 

Statistikk 01.01.22 - 31.12.22 
 

Alder Kvinner Menn Sum 

0-5 år 13 32 45 

6-10 år 29 71 100 

11-13 år 34 56 90 

14-16 år 39 55 94 

17-19 år 15 16 31 

 Over 20 14 14 28 

Sum 144 244 388 

 

 

Kommunetilhørighet - antall sakkyndige vurderinger 

     

Statistikk 01.01.22 - 31.12.22    

     

Type/kategori Vefsn  Hattfjelldal  Grane  Sum 

Sakkyndig vurdering barnehage 15 0 2 17 

Sakkyndig vurdering grunnskole 43 2 10 55 

Sakkyndig vurdering undomsskole, 
alternativ opplæringsarena 4 0 0 4 

Sum 62 2 12 76 

 

 


