TRONDHEIM KOMMUNE
Unntatt offentlighet
Jf Off.l. § 13/Fv.l. § 13

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) FOR VOKSNE
Fornavn

Etternavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

Postnr.

E-post

Telefon

Verge, navn

Poststed

E-post

Telefon

Det henvises for
System/gruppe/klasse

Individ-sak
Konsultasjon/veiledning

Fornying sakkyndig vurdering

Sakkyndig vurdering

Fornying sakkyndig uttalelse

Sakkyndig uttalelse
Utredning
Har skolen drøftet saken med PPT?

Ja

Nei

I tilfelle, med hvem?

Er du elev ved Trondheim voksenopplæringssenter?

Ja, avdeling

Nei

Beskrivelse av bakgrunn for henvisning

(vanskeområde, hva er tidligere gjort, hva trenges det hjelp til; rapporter legges ved)

Fungerer synet normalt?

Ja

Nei

Kommentar

Fungerer hørselen normalt?

Ja

Nei

Kommentar

Vedlegg fra:

Optiker/øyelege
Hørselstest

Andre aktuelle opplysninger
Fullført grunnskole

antall år

Antall år/timer med norskopplæring

Videregående skole

antall år

Behov for tolk, språk

Høyere utdanning

antall år
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Jeg samtykker til at PPT for voksne kan innhente relevante spesialpedagogiske, pedagogiske og/eller medisinske opplysninger med betydning
for opplæringen fra/til følgende etater/samarbeidspartnere (se informasjon nederst).
Kontaktperson og telefonnummer skrives inn under hver enhet
Trondheim voksenopplæringssenter
Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN)
Flyktningehelseteamet
Helse- og velferdskontoret
Barne- og familietjenesten
Botiltak/bo- og aktivitetstilbud
Fastlege
St. Olavs hospital
Rehabiliteringsinstitusjon/helsehus
NAV
Arbeidsgiver
Enhet for fysioterapitjenester
Enhet for ergoterapitjenester
Fylkesarkivet
Trondheim byarkiv
Nærmeste pårørende
Andre
PPT for voksne kan ikke hente inn opplysninger om:

Antall vedlegg

Pedagogisk rapport

Utredning, epikriser etc.

Annet

Jeg samtykker i at saksbehandler kan se dokumenter i avsluttede saker hos PPT for voksne (se informasjon under)

Ja

Nei

Underskrifter

Dato, sted

Enhet/institusjon

Meg selv (underskrift)

Kontaktperson enhet/institusjon (underskrift)

Skjemaet sendes: Trondheim kommune, PPT for voksne, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72 54 64 00

Informasjon om henvisningsskjemaet
Samarbeid med andre enheter

Alle ansatte ved PPT for voksne har taushetsplikt om de opplysningene vi får om deg, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd.
For å finne ut hva du har behov for, er PPT for voksne avhengig av å samarbeide med andre. Hvis du samtykker til det, kan vi innhente/formidle
relevante og nødvendige opplysninger om deg.
Hva betyr samtykke?
• Du velger selv om du vil samtykke eller ikke.
• Samtykket gjelder bare for den eller de sakene du har gitt samtykke til.
• Du bestemmer hvilke opplysninger vi kan del.
• Du kan nekte at vi får tilgang til enkelte opplysninger.
• Hvilke enheter vi kan be om opplysninger fra, og gi opplysninger til, er det også du som bestemmer.
• Samtykket varer så lenge saken varer.
• Du kan trekke tilbake samtykket når som helst.

Innsyn

Du har rett til innsyn i saken din, jf. forvaltningsloven § 18.
Ved mangelfull informasjon vil skjemaet kunne bli sendt i retur
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