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Unntatt offentlighet jfr. Offl. § 13, Fvl. § 13.1 

Henvisning til PPT og OT nedre Hallingdal 
- Opplysninger fra foresatte

Personopplysninger – fylles ut for barn under 15 år

Fødselsnummer (11 siffer): ☐ Gutt    ☐ Jente    ☐ Ønsker ikke å oppgi

Fornavn Etternavn 

Adresse 

E-post Telefon 

Nasjonalitet Morsmål 

Navn (foresatt 1) 

Adresse 

E-post Telefon 

Navn (foresatt 2) 

Adresse 

E-post Telefon 

Foreldreansvar Begge ☐      Foresatt 1 ☐       Foresatt 2 ☐      Fosterhjem ☐       Andre ☐

Beskriv hvordan du opplever barnet/ungdommen hjemme?

Hva opplever du at 
fungerer bra? 

Hva opplever du at 
fungerer mindre bra? 

Fritid 
Mistrives sterkt ☐      Mistrives litt ☐       Trives ☐      Trives godt ☐

Barnehage/skole 
Mistrives sterkt ☐      Mistrives litt ☐       Trives ☐      Trives godt ☐

Hvordan opplever du at 
barnet/ungdommen 
har det? 



  Henvisning til PPT og OT nedre Hallingdal – Opplysninger fra foresatte

Side 2 av 3

Forhold i barnets tidligere utvikling som du mener har betydning i saken – 
fødsel, språk, motorikk, følelser, sykdommer/skader 

Nærmeste familie til daglig – (søsken, evt. andre) 

Er det andre opplysninger som er viktig å få frem? 

Evt. andre involverte instanser (F.eks. helsesykepleier/lege/optiker/BUP/barnevern)

Instans Når Evt. Kontaktperson 

Hva ønsker du at PPT skal bistå deg med?  – Kryss av

Sakkyndig utredning 
Råd og veiledning 
Videre henvisning (grunnutredning) 
Annen hjelp (spesifiser) 
Utfyllende opplysninger: 
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Underskrift 

Ja ☐ Nei ☐ 
PPT og OT skal belyse saken best mulig før vedtak fattes. Vi/jeg samtykker til at PPT og 
OT nedre Hallingdal kan innhente ytterligere informasjon, drøfte henvisningen om behov 
for tilrettelegging med skole/barnehage eller andre involverte instanser der det anses 
nødvendig. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. 

Dato Foresatt 1 

Dato Foresatt 2 

Skjema sendes til:  
PPT og OT i nedre Hallingdal IKS 
Postboks 93, 3551 Gol 
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