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Årshjul i samarbeidet mellom skoler, barnehager og PPT.
Fortløpende arbeidsoppgaver gjennom hele året:
- Utredning og sakkyndighetsarbeid på nye saker
- Deltakelse i RT og URT i barnehagene og skolene

- Møte i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
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Periode Arbeidsoppgaver Ansvar Frist Merknader
Aug./Sept./Okt.

Planleggingsdager PPT. 
Fastsetting av konkrete mål for 
høsthalvåret i forhold til 
kvalitetskriteriene for PPT (Udir).

PPT

Oppfølging ved oppstart i 
barnehagene og skolene på 
barn/elever med særskilte behov 
for tilrettelegging (Spes.ped. 
hjelp, TPO og SPU). 
Overgangene har et særskilt 
fokus.   

Rektor/styrer/saksbh

Deltakelse på samarbeidsmøter 
ungdomsskole og videregående 
skole om elever med fortrinnsrett.

saksbh Forberedelsene 
må starte nå.

Barnehage/skole utarbeider IOP bhg/sk 01.10



og sender kopi til PPT. 
Nettverk for alle ressursteamene 
i Dalane skolene.

PPT v/arb.gr.

Nettverk for «lese- og 
skrivevansker»

PPT v/arb.gr.

Nov./Des.
Runde på skolene med 
gjennomgang av tilbudet til 
elever med særskilte behov og 
de som har behov for ny 
sakkyndig vurdering neste 
skoleår. 

Leder og kontaktpers Kontaktpersonene
avtaler tidspunkt.

Overføringsmøter barnehage – 
skole og barnetrinn - 
ungdomstrinn, jf egne reglement.

Nettverk ASK PPT v/arb.gr. 



Underveisevaluering høsten 
internt PPT, med oppdatert PPI 
statistikk

leder 15.12

Innsending av dokumentasjon til 
PPT som skal brukes i arbeidet 
med nye sakkyndige vurderinger.
Nødvendig dokumentasjon 
avklares med sbh.

bhg/sk 15.01

Jan./Feb./Mars/April

Sakkyndighetsarbeid sbh/leder

Møte i forbindelse med de 
sakkydige vurderingene for 
elever i 1. og 8. klasse

leder/kontaktperson/ 
sbh.

Kontaktpersonene
avtaler tidspunkt

Oppsett fra barnehagene over 
barn med behov for 
styrkningstiltak/ 
spesialpedagogisk hjelp

styrer bhg 01.02

Sakkyndig vurdering 
spesialundervisning, barn i 
fosterheim 

sbh/leder 01.03

Nettverk for spesialpedagoger i 
Barnehagene i Dalane
Sakkyndig vurdering framskutt 
skolestart

sbh/leder 01.03

Nettverk ASK PPT v/arb.gr. mars

Nettverk for alle ressursteamene 
i Dalane skolene.

PPT vIarb.gr. april



Sakkyndig vurdering 
spesialundervisning 

sbh/leder 01.04

Sakkyndig vurdering 
spesialpedagogisk hjelp 

sbh/leder 01.04

Sakkyndig vurdering 
spesialundervisning voksne

sbh/leder 01.05 Søknadsfrist 
midten av april

Mai/Juni/Juli

Kopi årsrapport 
spesialpedagogisk 
hjelp/spesialundervisning

bhg/sk 15.06

Årsevaluering internt på PPT, 
med statistikk PPI 

leder 15.06

Årsrapport PPT
leder

30.07 01.02

Revidering av PPT sine 
plandokumenter/maler 

leder 01.09

Ajourføring PPI. Gjennomgang 
klientlister.  Avslutte 10.kl.

sbh 01.09
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