
Unntatt offentlighet,  
Offl § 13, fvl § 13 1. ledd 

Henvisningsskjema for PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune 
Utvidet tid 

Elevens personopplysninger 
Fødselsnr. Etternavn Fornavn 

Adresse Postnr. Poststed Kommune 

E-post Mobil 

Nasjonalitet Morsmål Behov for tolk 

Har eleven samtykkekompetanse? Ja  Nei 

Hvis ja, har eleven selv et ønske om et ekstra 
år med opplæring?     

Ja  Nei 

Hvis ja, har eleven/foresatt/verge samtykket i 
at PPT kan utarbeide en sakkyndig vurdering? 

Ja  Nei 

Foresattes/verges navn: 
E-post: Telefon: 
Adresse: Postnr: Poststed: 

Foresattes/verges navn: 
E-post: Telefon: 
Adresse: Postnr: Poststed: 

Skole: Utdanningsprogram: 

Kontaktlærer: Telefon: 
Avdelingsleder: Telefon: 

Besøks- og postadresse 
St. Olavsgt. 9, 
4005 Stavanger 

Besøks- og postadresse 
Haraldsgt. 177, 
5525 Haugesund 

T 51 92 71 00 
E firmapost@rogfk.no 
Org.nr. 919667028 

www.rogfk.no 
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Unntatt offentlighet,  
Offl § 13, fvl § 13 1. ledd 

Elevens/foresattes/verges begrunnelse om hvorfor man mener det er behov 
for utvidet tid: 

Informasjon fra skolen 

I hvilken grad vurderer skolen at realistiske opplæringsmål er nådd? 

Norsk: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn: 

Engelsk: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn: 
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Unntatt offentlighet,  
Offl § 13, fvl § 13 1. ledd 

Matematikk: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn: 

Samfunnsfag: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn: 

Naturfag: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn: 

Kroppsøving: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn: 

Programfag: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn: 

YFF/Arbeidstrening: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn: 
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Unntatt offentlighet,  
Offl § 13, fvl § 13 1. ledd 

Informasjon fra skolen 

Sosial kompetansetrening: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn: 

ADL/Hverdagslivstrening: 
Høy grad  Middels grad  Lav grad  Ikke måloppnåelse  
Hvis ikke måloppnåelse, begrunn 

Mener skolen at eleven har behov for utvidet tid 
sett i forhold til de oppsatte målene? 

Ja    Nei    

Hvis ja, hva mener skolen bør være i fokus det ekstra opplæringsåret (utdyp)? 

Hvis nei, begrunn: 
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Unntatt offentlighet,  
Offl § 13, fvl § 13 1. ledd 

Hvem i PPT har saken vært drøftet med i forkant av henvisning? Dato? 

Følgende vedlegg som skal følge henvisning 

• Enkeltvedtak fra tredje eller fjerde opplæringsår
• IOP og halvårsvurdering fra tredje eller fjerde opplæringsår
• Årsrapport fra IOP fra andre eller tredje opplæringsår
• Annen relevant informasjon

Sted Dato 

Elevens underskrift Foresatt/verges underskrift 

Kontaktlærers underskrift Avdelingsleders underskrift 

Eksterne: Vi ønsker at henvisning til PPT blir sendt digitalt på en sikker måte via 
eDialog. Les mer om dette og send inn: www.rogfk.no/edialog
Skolene og fagopplæring: Sendes i Elements til PPT med utgående post til PPT 
sitt organisasjonsnummer (919667028) og ekspederes digitalt

www.rogfk.no/edialog
https://www.rogfk.no/edialog
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