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

 

Pedagogisk rapport fra videregående skole 
- PPT og OT nedre Hallingdal IKS 
  
Pedagogisk rapport er et dokument utarbeidet av skolen, som legges ved en Med-henvisning til PPT.  
Den skal inneholde en beskrivelse av elevens grunnleggende ferdigheter og kompetansenivå. 
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 og elever bør få medinnflytelse og 
mulighet til å komme med egne beskrivelser av hva som oppleves som vanskelig og bra. Det er viktig 
at det eleven oppfatter som bra, kommer først. 
 
 
Personopplysninger om eleven 

Fødselsdato                                                                                    Gutt ☐    Jente ☐   Ikke avklart ☐                                                                                      

Fornavn              Etternavn      

Skole  Trinn  
Nasjonalitet  Morsmål  
Oppholdstid i Norge    

 
Kontaktinformasjon 
Kontaktperson  

Stilling/tittel  Telefon  
 
 

Bakgrunnsopplysninger  

 
Tilgjengelig informasjon om 
elevens grunnskolehistorikk 

 
 

 

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

 

 
 

 

 
Når og hvorfor ble bekymringen 
meldt? 
 

 

 

 
 

Når startet utfordringene? 
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Hvilke tiltak er iverksatt 

 
Hva er prøvd? 
 

 
Hvor lenge? 
 

 

 
Hvordan er tiltakene organisert? (lærerdekning, lærerkompetanse, læremidler og metoder/arbeidsmåter) 

 

 
Resultat - utbytte av tiltakene 

 

 
 
For yrkesfaglige utdanningsprogram 
 
 
Vurdering av elevens 
kompetanse i fellesfag 
Informasjon om elevens 
måloppnåelse i fagene 
 

 

 
Vurdering av elevens 
kompetanse i programfag 
Vurdering av elevens 
måloppnåelse i, interesse 
for, og forståelse av fagene 
 

 
 

 
Vurdering av elevens 
kompetanse i yrkesfaglig 
fordypning 
Vurdering av elevenes 
ferdigheter i utøvelse av 
faget 
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For studieforberedende utdanningsprogram 

Vurdering av elevens 
kompetanse i fagene 
Vurdering av elevens 
måloppnåelse i, interesse 
for, og forståelse av fagene 

Videregående skole sin vurdering av elevens kompetanse på følgende 
opplæringsområder 

Eleven sitt mål med og 
ønske for videregående 
opplæring 

Oversikt 
(skolehverdagen, fagene, 
planer, innleveringer og 
mål) 

Struktur og studieteknikk 

Deltakelse og fravær 

Flerspråklige elever 
Når det gjelder flerspråklige elever, er det viktig å kartlegge språkferdighet, både på norsk 
og på morsmålet. Kartleggingsprøver som anbefales er 

• Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.
Udir kartleggingsmateriell. Se utdanningsdirektoratet sin nettside

• Kartlegging av leseferdigheter. Viser 
til NAFO, leseprøver på morsmål

Informasjon om vedtak 
etter Opplæringslova § 3-12 
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Informasjon om vurdering 
av behov for tolk i 
opplæringen 

Vurdering av læringsmiljø 

Vurdering av klasseledelse 
- Vi ønsker at både

læringsledelse og
relasjonsledelse evalueres og
beskrives. Hva fungerer
bra/mindre bra.

Vurdering av samarbeidsklima for 
de ansvarlige i klassen/gruppen 

Vurdering av klassens 
gruppedynamikk 

- Konflikter/konflikthåndtering,
krenkelser, skam,
utenforskap mm.

Vurdering av elevens tilhørighet i 
klassen/gruppen 

Sosial kompetanse 

Empati 
- Elevens evne til å sette seg inn i og

vise respekt for andres følelser.
- Vennerelasjoner (stabile/langvarige

eller ustabile/kortvarige.)
- Sosial sensitivitet (evnen til

å tolke sosiale signaler.)

Samarbeid 
- Hvordan forholder eleven seg til krav

og grenser - voksne og andre elever?
- Hvordan klarer eleven å følge regler

og beskjeder?
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Selvhevdelse 
- Gir eleven uttrykk for egne behov?

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

oppmerksomhetssøkende - tilbaketrukket -
evne til å dele oppmerksomhet.

- Hvilke følelser gir eleven uttrykk
for og hvordan?

Selvkontroll 
- Elevens evne til å komme i gang,

holde fokus, avslutte eget arbeid
og aktivitet.

- Elevens evne til å justere sin atferd
«passende» i ulike situasjoner.

- Elevens behov for forutsigbarhet i
overgangssituasjoner.

Selvstendighet 
- Uføre oppgaver på en aldersadekvat måte?

Elevens egen beskrivelse av situasjonen 

Hva opplever eleven som  
bra, og hva oppleves som 
utfordrende for eleven? 

Hva sier eleven om sin 
interesse for fagene? 

Hva sier eleven om sin trivsel og 
opplevelse av sosial tilhørighet? 
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Skolens oppsummering og vurdering 

Hvordan eleven kan 
ivaretas innenfor  
ordinær opplæring? 

Er det områder hvor en vurderer 
at eleven ikke har tilfredsstillende 
utbytte av å arbeide med 
kompetansemålene for trinnet? 

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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