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Informasjon om PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Bamble er 
kommunens rådgivende og sakkyndige instans i 
forhold til spørsmål som omhandler barn og ung-
dom fra 0 til 15 år som opplever å ha en vanskelig 
opplæringssituasjon. 

PP-tjenesten er en lovpålagt tjeneste som er hjem-
let i Opplæringslovens §5.6. 

Hvilke tjenester kan PPT tilby?
PP-tjenesten tilbyr utredning i forhold til de van-
skene som er tilmeldt. Primært vil en utredning 
være knyttet til spørsmål om behov for spesi-
alpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Vid-
ere tilbyr vi veiledning til foresatte, barnehager og 
skoler. I tillegg spørsmål knyttet til og vurdering 
rundt utsatt skolestart.

Henvendelser på enkeltelever/barn
PP-tjenesten kan kontaktes når barnet/ungdom-
men ikke følger den vanlige utviklingen. Vi tar 
imot henvendelser knyttet til fagvansker (lese- 
og skrivevansker, matematikkvansker, generelle 
lærevansker og språkvansker), fysiske vansker 
(syn, hørsel, bevegelse/koordinering), kommuni- 
kasjons- og samhandlingsvansker, konsentras-
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jons- og oppmerksomhetsvansker, atferdsvansker 
(sosiale- og følelesesmessige vansker, generelle 
utviklingsavvik).

Hvem kan søke hjelp og hvordan?
Tilmeldinger til PP-tjenesten skjer vanligvis i sa-
marbeid mellom skolen/barnehagen og foresatte. 
Foresatte, helsestasjoner, sykehus, habiliteringst-
jenesten kan også tilmelde barn til PP-tjenesten. 
Skoler og barnehager kan også be om veiledning 
på individ- eller systemnivå. Veiledning kan foregå 
anonymt – eller på navn når det er innhentet 
samtykke.

Foresatte må alltid samtykke i at PP-tjenesten blir 
kontaktet når barnet er under 15 år. Ungdom over 
15 år kan på eget initiativ søke tjenester uten 
samtykke fra foresatte. Aktuelle tilmeldingsskje-
maer kan hentes fra kommunens nettsider.

Vi behandler tilmeldinger fortløpende, og har nor-
malt en saksbehandlingstid fra tilmelding er mot-
tatt til endelig sakkyndig vurdering foreligger på 
3 måneder.

Alle ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.
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