
FAMILIENS HUS  69 68 10 01  
 

Besøksadresse:   Postadresse:      
Torggata 5,    Postboks 2003  
1830 Askim   1802 Askim   
  

    
E-postadresse: beate.larsen@askim.kommune.no 

Henvisning til Familiens Hus,  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
 
Det ønskes bistand fra PP-Tjenesten 
 
Henvisningen gjelder (sett kryss):  

� Utredning av behov for spesialpedagogisk hjelp/undervisning (munner ut i en sakkyndig vurdering)   

� Kurs/veiledning/konsultasjon til pedagogisk personale  

� Annet (spesifiser):  
                                                                               

 
 
  
Personalia  
Etternavn:  
 
 

Fornavn:  
 

Fødselsnummer.:  

Kjønn:  
 
 

Telefonnummer:  Mobilnummer:  

Adresse:  
 
 

Postnummer:  Poststed:  

Skole/barnehage:  
 
 

Årstrinn/avdeling:  
 

Behov for tolk: (Ja/nei) 
  
 

Morsmål:  Opprinnelsesland:  

 
 
Foresatt/verge  
Etternavn:  
 
 

Fornavn:  Mobil nummer:  
 

Adresse:  
 
 

Tlf.nr.:  
 

Relasjon:  
 
 
 
 
 
Foresatt/verge  
Etternavn:  
 
 

Fornavn:  Mobilnummer:  
 

Adresse:  
 
 

Tlf.nr.:  
 

Relasjon:  
 
 
 
 
  

Askim Kommune 



 - 2 - 

 
Henvisningsgrunn 
 

� Fagvansker  

� Språkvansker/ 

kommunikasjon  

� Syn  

� Hørsel  

 

 

� Sosial-emosjonelle/ 

psykososiale vansker  

� Motoriske vansker  

� Oppmerksomhetsvansker/ADHD 

� Annet (spesifiser):  

__________________________ 

 

 
 
Beskriv tidligere iverksatte tiltak og tidsperiode  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samarbeidsinstanser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Følgende dokumentasjon/opplysninger følger vedlagt  
Pedagogisk rapport skal følge henvisningen (fra barnehage eller skole)  
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Opplysninger fra foresatte  
Beskriv barnets sterke sider:  
 
 
 
 
 
Beskriv barnets vansker slik dere opplever det hjemme:  
 
 
 
 
 
 
Når startet vanskene?  
 
 
 
 
 
Foresatte er kjent med opplysningene gitt i henvisningen, pedagogisk rapport og eventuelle 
vedlegg og samtykker med dette i henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste:  
Sted/dato:  
 
 

Sted/dato:  

Underskrift  
 
 
 

Underskrift  
 
 

 
 
Samtykkeerklæring  
Vi/jeg samtykker i at PP-tjenesten kan innhente taushetsbelagte, relevante opplysninger i forhold til 
henvisningsgrunn fra - og/eller kan samarbeide med følgende instanser:  

� Helsestasjonen  

� Fastlegen  

� Sosialtjeneste (Nav)  

� Barne- og 

ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk (BUP) 

� Psykososialt team  

� Barneverntjenesten  

� FANT  

� Mottaksteam 

� Habiliteringstjenesten  

� Fysio-/Ergoterapi  

� StatPed   

� Annet (spesifiser): 

___________________ 

 
Sted/dato: Sted/dato: 

 
Underskrift Underskrift  

 
 

 
Henvisende instans (barnehage/skole)  
Sted/dato:  
 
 

Sted/dato:  

Underskrift, ped.leder/kontaktlærer 
 
 
 

Underskrift, styrer/rektor  
 
 

Revidert 03.02.2016 
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