Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
”Alt er svar, når bare man kendte spørgsmålene”.

30 medarbejdere – 3 områdeteams
Administration (2) & Ledelse (2)
(Lidt for personalet og meget for visitation)

Syd
• 4 psykologer
• 3 tale-hørelærere
• 1 fys/ergo
• 1 (småbørns)konsulent

Midt
• 4½ psykolog
• 3 tale-hørelærere
• 2 fys/ergo
•1 (inklusions)konsulent

Nord
•4
•3
•2
•1

psykologer
tale-hørelærere
fys/ergo
(læse)konsulent

PPR: En afdeling med primært Udvikling i fokus –
sekundært Trivsel og Mistrivsel

0-6 års området
§ 3. Barnets forældre henvender sig til
kommunalbestyrelsen med anmodning om
specialpædagogisk bistand til barnet. Andre med
kendskab til barnet kan også rette henvendelse til
kommunen om specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Efter samråd med forældrene sørger
kommunalbestyrelsen for, at der foretages en
pædagogiskpsykologisk vurdering af barnet.

PPV 0-6 års området

§ 4. Beslutning om tilbud om specialpædagogisk bistand træffes af
kommunalbestyrelsen. Der skal lægges betydelig vægt på barnets og
forældrenes ønske med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den
specialpædagogiske bistand. Barnets synspunkter skal tillægges
passende vægt under hensyn til barnets alder og modenhed.

Specialpædagogisk bistand 0-6 års området
§ 1. Den specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har
påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, stk. 1, omfatter
følgende:
1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre eller andre, der udøver
daglig omsorg for barnet.
2) Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse
med den specialpædagogiske bistand til barnet.
3) Undervisning og træning af barnet, der er tilrettelagt efter dets
særlige forudsætninger og behov.
Stk. 2. Specialpædagogisk bistand gives til børn, hvis udvikling kræver
en særlig hensyntagen eller støtte.
§ 2. Den specialpædagogiske bistand gennemføres på en sådan måde, at
den har størst mulig sammenhæng med barnets daglige tilværelse.

Rådgivning, Vejledning & Vurdering
Vejledning for Skoleområdet
Den pædagogisk-psykologiske vurdering, jf. bekendtgørelsens § 2
9. Henvisning til specialundervisning, der ikke er af foreløbig
karakter, forudsætter, at der er foretaget en pædagogisk-psykologisk
vurdering af eleven, jf. § 12, stk. 2, i folkeskoleloven. Baggrunden for
kravet om en pædagogisk-psykologisk vurdering er, at elevens behov
for særlig støtte skal vurderes af sagkyndige.
Den pædagogisk-psykologiske vurdering og forslag til foranstaltning
giver således skolelederen et sagligt solidt grundlag til at træffe
beslutninger om iværksættelse, fortsættelse, ændring eller ophør af
den specialpædagogiske bistand.

Mere fra Vejledningen for Skoleområdet…

10. Hvis en elev har et særligt undervisningsbehov, der ikke antages at
kunne imødekommes inden for rammerne af den almindelige
undervisning, skal skolens leder indstille eleven til en pædagogiskpsykologisk vurdering.
Af hensyn til en grundig og helhedspræget beskrivelse må det
forventes, at elevens situation over en periode har været drøftet
mellem eleven, forældrene og de lærere m.v., der er ansvarlige for
elevens undervisning.

Forventninger til skolen vedr. indstilling til
PPV – ifølge Vejledningen

Indstillingen til pædagogisk-psykologisk vurdering bør
indeholde en grundig beskrivelse af den uoverensstemmelse,
der er opstået mellem mulighederne for at tilrettelægge
undervisningen inden for rammerne af den almindelige
undervisning og elevens kompetencer og potentialer.

Skole (ledelse)
Ressourceteam

Sparringsmødet
Ressourceteamet
består af
medarbejdere fra
skolen og SFO, der kan
vejlede i:
•Fagdidaktik
•Specialpædagogisk
•Relationskompetence
•Inkluderende sprog
•Ledelseskompetence
•IT/IKT

Klasse team

Eksterne
teammedlemmer:
•PPR-medarbejder
•Socialrådgiver

Netværksmødet

Ressourceteam
mødet

Tre prototyper af møder
Sparringsmødet

Ressourceteammødet

Netværks
mødet

Sparringsmødet er et møde mellem medlemmer af ressourceteamet og
klasseteamet. Sparringsmødet er et rum for refleksion for de professionelle aktører
og foregår som regel som en proces over tid. Det optræder ofte under navne som
”rådgivning”, ”vejledning”, ”supervision”, ”sparring”, ”observation” m.fl.
Hovedfokus for refleksionen er teamets konkrete fortællinger om deres praksis
indenfor de tre kernekompetencer.

Ressourceteammødet er et møde mellem medlemmer af ressourceteamet og
skoleledelsen. Formålet med dette møde er at koordinere de inkluderende
indsatser i processer over tid. Opfølgende og evaluering af indsatser
samordnes på ressourceteammødet. Mødeinterval er hver anden uge på
skoleområdet.

Netværksmødet er et møde mellem aktører fra klasseteam, ressourceteam,
skoleledelse og medlemmer af konteksten udenfor skolen, hvoraf
forældrene er de væsentligste. Netværksmødets hovedopgave er at
fastsætte, justere og evaluere en samlet handleplan. Netværksmødet bør
ikke navngives som ”bekymringsmøde” eller ”statusmøde”, da disse er ofte
er tilbageskudende og potentielt frustrationsfortællende.

Mødeprototyper og handleplaner:
En kædereaktion
Sparringsmødet

Sparringsmødet

Sparringsmødet

Handleplaner

Ressourceteammødet

Netværks
mødet

