
 

1 
 

Pedagogisk- 

psykologisk Tjeneste 

for Nord-Troms 

Adr.: Postboks 174, 9156 Storslett, 

Besøksadresse: Lyngsmark 8, 9151 

Storslett 
Tlf.: 77 58 82 60/41706143 
E-post: ppt@ntroms.no 
  

 

Revidert 16.09.21 

 

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGEN 

  
Unntatt offentligheten 
 Jf. Lov om offentlighet i forvaltningen § 13 

  

  

Barnehagens navn: 
  

Tlf: 

Barnets navn:    
                                                                    

Født: 
  

  

Rapporten inneholder følgende opplysninger: 

  

1. Rammebetingelser 

Beskrivelse av barnegruppen 

og barnehagemiljøet: 

(Gruppestørrelse, 

voksentetthet, stabilitet, 

kompetanse, lokaliteter, støy 

osv.) 

  

Faktorer som er positive for 

barnet: 

  

Faktorer som har en negativ: 
  

  

  

Arbeid med barnet innenfor ordinært barnehagetilbud 

Har barnet vært drøftet i ressursteam? 
 
Dato: 
 
Hvem var saksbehandler på PPT? 

 

Beskriv organisatoriske rammer rundt 
barnet 
Lokaliteter 
Antall barn på 
avdelingen/aldersspredning 
Deltakelse i smågrupper, 
Voksentetthet, stabilitet, kompetanse 
 

 

Hvilke tiltak har vært iverksatt for barnet?  
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Tiltakene vært utprøvd? 
Omfang og varighet av tiltakene. 
 
Hvordan profiterte barnet på dette? 
 
Hvordan jobber barnehagen for at alle 
har tilhørighet og er inkludert i 
barnehagen? 
 
 

 

2. Barnets oppholdstid i barnehagen 

Hvor mange dager i uken?  

Hvor mange timer pr. dag?  

 

 

 

For barn som har hatt spesialpedagogisk hjelp 

Hvilke tiltak har vært i iverksatt for barnet, 

omfang og varighet av tiltakene? 
 

Vurdering av gjennomført spesialpedagogisk 

hjelp 

 

Organisering?  

Hva fungerer bra?  

Hva fungerer mindre bra?  
 
 

3. Språklig fungering – forståelse og talespråk: 

Barnets språk sammmenlignet 
med alderstrinnet: 
  

  

Ordforråd:   

Barnets evne til å uttrykke seg 

i hele setninger: 

  

Barnets evne til å delta 

generelt i samtaler: 

  

Barnets evne til å fortelle til 

andre: 

  

Barnets evne til å uttrykke 

egne meninger: 

  

Eventuelle uttalefeil (alder tatt 

i betraktning): 
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Barnets evne til å snakke 
flytende eller 

usammenhengende: 

  

Barnets kontroll over 

stemmevolum og stemme 

høyde (frekvensområde): 

  

  

 

4. Selvstendighet/selvhjelpsferdigheter 

Måltid:   

Toalett:   

Av og påkledning:   

Evne til å søke hjelp ved 

behov: 

  

  

 

 

5. Lek, sosialt samspill og emosjonell fungering: 

Leker og aktiviteter barnet 

deltar i: 

  

Barnets utholdenhet i 

aktivitet: 

  

Roller barnet foretrekker i 

leken: 

  

Foretrekker barnet å leke alene 

eller med noen få: 

  

Barnets språk i leken: 
  

  

Barnets måte å ta kontakt med 

andre barn: 

  

Hvordan responderer andre 

barn på ……………. 
 

Barnets reaksjon på andre 

barns kontaktforsøk: 

  

Barnets evne til å akseptere 

reglene i leken: 

  

Barnets evne til å vise hensyn 

til andre barn: 
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Barnets grunnleggende 

tillit/mistillit til voksne: 

  

Barnets oppførsel når det er 

sammen med voksne: 

  

Barnets reaksjoner på grenser: 
  

  

Barnets følelsesmessige 

reaksjoner i ulike situasjoner: 

  

Barnets evne til å uttrykke 

følelser gjennom mimikk og 

kroppsspråk: 

  

  

 

6. Konsentrasjon, oppmerksomhet og utholdenhet: 

Barnets interesse for ulike 

oppgaver og aktiviteter: 

  

Barnets evne til selvstendighet 

og initiativ: 

  

Barnets evne til å innrette seg 

etter regler og beskjeder: 

  

Barnets evne til å delta i 

/konsentrere seg om 

voksenstyrte aktiviteter vs 

selvvalgte aktiviteter: 

  

Hvor lenge kan barnet være 

konsentrert i en lek? 
 

Barnets evne til å holde fokus/ 

Fortsette å konsentrere seg om 

aktiviteter som er vanskelige: 

  

Blir barnet lett distrahert av 

ting som skjer i omgivelsene: 

  

  

7. Fysisk, motorisk og sansemessig utvikling og fungering: 

Praktiske ferdigheter / 

selvhjelpsferdigheter: 

  

Beskrivelse av barnets 

finmotorikk: 

  

Beskrivelse av barnets 

grovmotorikk: 
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Barnets kroppsbevissthet: 
  

  

Tegn på vansker med syn og 

hørsel: 

  

Andre viktige forhold til 

sykdom og andre hendelser i 

barnets liv: 

  

Regulering og rytme i forhold 

til måltider, søvn og toalett: 

  

  

  

8. Hvordan er vanskene og barnets ressurser kartlagt – legg ved rapporter/ 

utredninger: 

Resultat av TRAS 

«Alle med" 

  

Andre kartlegginger og tester: 
  

  

Språk 5-6                                          

  

  

  

  

  

Rapport utarbeidet av: 
  

Navn: 
  

  

Dato: 

  

 

Foreldre: 

Hva tenker foreldrene om barnets vansker? 
 
 
Hvordan samarbeider barnehagen med foreldrene om barnets utvikling? 
 
 

 

 

 


