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It takes a village
to raise a child

Afrikansk ordtak



FELLES MÅL

«Å sikre at alle barn og unge får de aller 
beste muligheter for å nå sine potensial 

innenfor rammen av fellesskapet»

Færder kommune



PPT

• Tidligere: «PPT satt bak 
skrivebordet»

• Nå: tydeligere mandat med fokus på 
å bedre systematisk 
spesialpedagogisk tilnærming til vårt 
felles mål

• Bort fra «ekspertrollen», nå en 
likeverdig samarbeidspartner

INKLUDERING OG MESTRING - ALLE 
LÆRER

• Ledet arbeidet med felles 
utviklingsarbeid med å implementere 
den spesialpedagogiske tankegangen 
inn i det allmennpedagogiske 

• Fokus: ALLE barn skal ha mulighet 
for læring innenfor rammene av 
fellesskapet

• Vi stiller spørsmålstegn ved kvaliteten 
på det ordinære tilbudet i skoler og 
barnehager, i fellesskap, for å bli 
bedre



FELLES OPPGAVER MEN 
INDIVIDUELLE PROSESSER

For å forstå hva vi skulle enes om:

- Hva handler tidlig innsats om for oss?

- Ulike tjenester men allikevel samme mål

- BTI- trekanten som 

forebyggende 

tiltak



2017

• Politikerne vedtar at alle 
barnehager får egen 
spesialpedagog

• Hensikten:

- Spesialpedagogikk  
nærmere det 
allmennpedagogiske

- Et fast bindeledd i 
barnehagene som ivaretar 
oppfølging, observasjoner, 
samarbeid, 
kompetanseutvikling osv i 
henhold til det 
spesialpedagogiske OG 
tidlig innsats

- Redusere antall 
henvisninger til PPT:

2017- : nedgang 54,9%

1. og 2. trinn skole: 9,9%
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SPESIALPEDAGOGENS ROLLE

• Ansvarlig for det 
spesialpedagogiske feltet internt i 
barnehagen 

• Samarbeid med de ansatte og 
foreldre omkring barn med vedtak

• Ansvarlig for tverrfaglig oppfølging

• Ofte stafettholder i saker fra 
barnehagens side

• Medansvarlig for 
spesialpedagogisk 
kompetanseheving blant de ansatte

• Veileder og rådgiver for ansatte og 
foreldre

• Observasjoner på systemnivå

• Deltar i nettverk for 
spesialpedagoger (en litt «ensom 
rolle»). Ledes av PPT



SAMARBEID BARNEHAGE - PPT

• Vi fikk vår kontaktperson i PPT
• Kontaktpersonen hadde fast tid i barnehagen 

(kontortid)
• Det ble knyttet en viktig relasjon mellom 

barnehage og PPT
• Det var kort vei mellom spesialpedagog/ PPT og 

de ansatte/ foreldre
• Kontaktpersonen ble bedre kjent med 

barnehagen, ansatte og barna
• Mer tid til observasjon, veiledning og rådgivning, 

tett på feltet
• PPT kom nærmere foreldre, ufarliggjør en 

helsetjeneste som var litt «mystisk»



RUTINER OG ORGANISERING
INTERNT

• Faste tverrfaglige samarbeidsmøter:

- Ledere i barnehagen

- PPT

- Barnevern

-Helsesykepleier

Hensikten:
- Drøfte saker på nivå 0 i 
handlingsveilederen (grønt nivå)

- Veiledning av foreldre

- Faglige diskusjoner av temaer

• 4- års helsekontroll



RUTINER OG ORGANISERING
EKSTERNT

• Tverrfaglige ressursteam:

- Saker på nivå 1 (gult 
nivå)

- Vedtak

- Foreldreveiledning

- Veiledning av ansatte på 
systemnivå



DET VI ERFARTE

• Økt forebyggende innsats: vi ble mer 
trygge i rollen vår opp mot vårt felles 
mål

• PPT: Økt nærvær ute i barnehager og 
skoler

• Alle som arbeider med barn og unge 
har økt bevissthet om betydningen av 
tidlig innsats inn i den 
allmennpedagogiske tilretteleggingen

• Kortere vei mot hjelp og støtte for 
innbyggerne

• Bidrar til å lykkes med å inkludere 
ALLE

• Tettere tverrfaglig samarbeid

• Nedgang i antall henvisninger PPT: 

flere «riktige» henvisninger

• Vi bygget laget rundt barnet



GODE RÅD PÅ VEIEN

1. Ha fokus på grønt nivå og 
inkludere flest barn og unge inn i 
fellesskapet

2. Prioriter spesialpedagogisk 
kompetanse i tilretteleggingen av 
det allmennpedagogiske tilbudet 

3. Felles arenaer for 
kompetansebygging

4. Sikre at flere fagperspektiver finnes 
nær fagfeltet i barnehager og 
skoler

5. Ha et likeverdig syn på hverandres 
kompetanse og kunnskap og 
samsnakk omkring vårt felles mål

6. Samarbeidsprosessene må 
forankres i alle ledd og «eies» av 
alle, slik at alle kjenner sin rolle og 
sine muligheter


