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Unntatt off. jf. Offl. § 13, Fvl. § 13.1 

 

Pedagogisk rapport fra barnehage 
- PPT og OT nedre Hallingdal IKS 
  
Pedagogisk rapport er et dokument utarbeidet av barnehagen, som legges ved en med-henvisning til PPT.  
Den skal inneholde en beskrivelse av barnets grunnleggende ferdigheter og utviklingsnivå. Beskrivelsen vil 
gi et godt og nødvendig grunnlag for PPT sitt inntak, veiledning og utredningsarbeid. 
 
Det anbefales å samarbeide med foresatte i prosessen. Alle barn bør få medinnflytelse og mulighet til å  
komme med egne beskrivelser av hva som oppleves som vanskelig og bra.  
 
 
Personopplysninger om barnet 

Fødselsdato                                                         Gutt ☐    Jente ☐   Ikke avklart ☐                                                                                      

Fornavn              Etternavn      

Barnehage  Avdeling  
Nasjonalitet  Morsmål  
Oppholdstid i Norge    

 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson  Telefon  

Stilling/tittel  

 
 
Bakgrunnsopplysninger  

 
Informasjon om barnets 
barnehagehistorikk 
 

 

 
Hvem meldte bekymring for 
barnets faglige og/eller sosiale 
utvikling? 
 

 
 

 

 
Når og hvorfor ble bekymringen 
meldt? 
 

 

 
 

 

 
Når startet utfordringene? 
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Forhold av særlig betydning  
for utviklingssituasjonen 

 

 

 
Barnets oppholdstid i  
barnehagen (dager pr. uke/timer 
pr. dag/fravær) 

 

 
Barnets sterke sider og interesser 

 

 

Tiltak som har vært iverksatt 

 
Beskriv innhold og tidsrom 
 

 
Hvordan var tiltakene organisert? (dekning av personell, personalkompetanse og metoder/arbeidsmåter) 

 

 
Resultat - utbytte av tiltakene  

 
 
Organiseringen av tilbudet  

 
Beskriv organisatoriske rammer 
for gruppen/avdelingen  
F.eks. antall barn, evt. deltakelse  
i smågrupper og voksentetthet 
 

 
 

 
Hvilke organisatoriske tiltak har 
vært iverksatt for barnet? F.eks.: 
-lekegruppe 
-språkgruppe 
-visuell støtte 
-skjerming/pauser 
-individuelle beskjeder 
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Relasjoner og barnehagemiljø  

 
Gi en beskrivelse av gruppen  
og barnehagemiljøet  

- Relasjoner  
(barn-barn og  
voksen-barn) 

- Grad av inkludering 
- I hvilken grad deltar barnet 

i felleskapet? 
- Blir barnet valgt i lek, og 

hvilken rolle tar/får det? 
 

 
 

 
Har det vært iverksatt tiltak for  
å bedre barnehagemiljøet? 

 

 
Barnets opplevelse av 
barnehagehverdagen 
(barnesamtale) 

 

 
 
Språk og kommunikasjon  

 
Flerspråklighet? 

 

 
 

 
Ordforråd? 
 

 

 
Setningsoppbygging 

 

 
Uttale 

 

 
Språkforståelse 
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Kroppsspråk/nonverbal 
kommunikasjon 

Kommunikasjonsferdigheter 
med voksne og med barn 
(dialog/turtaking) 

Ved bruk av ASK, beskriv tiltak 
og utbytte 

Lek og sosialt samspill 

Ta initiativ til/bli med i lek 

Deling/samarbeid 

Fleksibilitet 

Konfliktløsning 

Hva liker barnet og leke med? 
Hvilke interesser har det? 

Leker barnet best med ett 
eller flere barn? 

Lekeferdigheter (parallellek, 
rollelek, fantasilek, regellek) 
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Sosial og emosjonell utvikling  

 
Trygghet og trivsel i barnehagen 

 

 
 

 

 
Empati 
- Vennerelasjoner (stabile/langvarige  

eller ustabile/kortvarige) 
- Sosial sensitivitet (evnen til å tolke  

sosiale signaler) 
 

 
 

 

 
Samarbeid 
- Hvordan forholder barnet seg til krav  

og grenser, voksne og andre barn? 
- Hvordan klarer barnet å følge regler  

og beskjeder? 
 

 

 
Selvhevdelse 
- Gir barnet uttrykk for egne behov? 

Hvis tilfellet, på hvilken måte? 
- Hvordan tar barnet kontakt med andre? 
- Behov for oppmerksomhet -

oppmerksomhetssøkende - tilbaketrukket  
- Evne til å dele oppmerksomhet. 
- Hvilke følelser gir barnet uttrykk 

for og hvordan? 
 

 

 
Selvkontroll 
- Følelsesregulering. 
- Barnets evne til å justere sin atferd 

«passende» i ulike situasjoner. 
- Barnets behov for forutsigbarhet  

i overgangssituasjoner. 
 

 

 
Selvstendighet 
- Uføre oppgaver på en aldersadekvat måte 

(toalett, ryddetid, måltid, garderobe,  
evne til å søke hjelp ved behov)? 
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Konsentrasjon og oppmerksomhet  

 
Opprettholde egenvalgt  
lek og aktivitet over tid  

 
 

 
Starte og avslutte  
en aktivitet  

 

 
Motta beskjeder  
 

 

 
Overgangssituasjoner 

 

 
 Samlingsstund 

 

 
 
Motoriske ferdigheter - Beskriv ferdigheter barnet mestrer, og hva barnet strever med 

 
Fin- og grovmotorikk 
 

 
 

 
Passivitet/aktivitet 
 

 

 
 
Medisinsk informasjon 

 
Barnets syn, hørsel, eller andre medisinske forhold som være av betydning for barnets fungering og 
utvikling. 
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Kartlegginger/screeninger i barnehagen 

 
Hvilke kartlegginger er gjort? Hvilke vurderinger er tatt i forbindelse med kartleggingene?  
Eksempler: TRAS, Nya Sit, Askeladden, Eva testen, Språk 5-6, MIO, By barnet opp til dans, Alle med,  
Samtaleguide om barnets morsmål. 

 
 
Barnehagens oppsummering og vurdering 

 
Hvordan barnet kan 
ivaretas innenfor  
ordinære rammer  
for avdelingen? 
 

 
 

 
Er det områder hvor en vurderer 
at barnet ikke har tilfredsstillende 
utbytte av å arbeide med 
utviklingsmålene for sin 
aldersgruppe? 
 

 

    
 
Opplysningene er gitt av: 

Dato Signatur 
 
 

Dato Signatur 

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