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Barnehage- og utdanningsavdelingen 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for norske skoler i utlandet (PPT utland) 

 

Informasjon til elever og foreldre i forbindelse med skolebesøk fra  

PPT utland 
 

Hva er PPT utland?  

Statsforvalteren i Oslo og Viken ved barnehage- og utdanningsavdelingen, har nasjonalt ansvar for 

drift av PPT utland. Elevene ved de norske utlandsskolene har rett til spesialundervisning, på samme 

måte som elever ved friskoler i Norge. PPT utland utreder elevenes behov for tilrettelegging i 

opplæringen og skriver sakkyndige vurderinger. Dette gjelder i hovedsak vurdering av 

spesialundervisning, men også vurderinger av særskilt språkopplæring, fritak fra opplæringsplikten, 

fremskutt skolestart og rett til utvidet tid på videregående skole. Statsforvalteren fatter vedtak om 

spesialundervisning.  

 

Hva skjer ved skolebesøket?  

PPT utland har utarbeidet gode rutiner for samarbeid med utlandsskolene. Vi har fortløpende 

kontakt med spesialpedagogisk koordinator på skolene, gjennom hele skoleåret. I tillegg 

gjennomfører vi skolebesøk, ca. 1-2 ganger i året. Før vi kommer på skolebesøk har vi allerede blitt 

noe kjent med eleven, gjennom den informasjon som dere, eleven og skolen har gitt oss ved 

henvisningen. På skolebesøket ønsker vi å møte eleven og foreldrene og evt. observere i 

klasserommet. Informasjon fra elev, foreldre, og skole er avgjørende for en grundig vurdering av 

behovet for særskilt tilrettelegging. I tillegg kan vi gjennomføre kartlegginger/tester for å måle og 

vurdere elevenes faglige ferdighetsnivå. Informasjonen fra slik testing skal alltid veies opp mot 

annen informasjon som vi får fra dere og skolen. 

 

Møte med skole, elev og foreldre 

PPT utland ønsker ofte å møte dere for en samtale ved skolebesøket. Vi oppfordrer alltid elevene til 

å delta på møtet. Det er viktig at elevene blir hørt og at de får informasjon om tiltak som skal settes 

inn for dem, uansett om dette er innenfor ordinær opplæring (tilpasset opplæring) eller 

spesialundervisning. Elevene har rett til å uttale seg, men ingen plikt. Noen barn ønsker ikke å delta 

på møtet med PPT utland. Det er greit. Vi oppfordrer allikevel foreldrene til å snakke med 

barnet/ungdommen hjemme, og prøve å få dem til å delta, i hvert fall i deler av møtet. Hvis vi har 

gjennomført testing, så prøver vi å gi en tilbakemelding på møtet. Det er imidlertid ikke alltid vi har 

mulighet for dette. Da kan vi snakkes på telefon om resultatet, etter skolebesøket.  

 

Hvilke tester kan skolen og PPT utland ta?  

Skolen gjennomfører ofte forskjellige kartlegginger før henvisning til PPT. Noen ganger ber PPT 

utland om at skolen gjennomfører spesifikke tester før skolebesøket, fordi vi trenger informasjon 

om elevens mestringsnivå og ferdigheter på spesielle områder. Foreldre/elev kan også bli bedt om å 

fylle ut rapporteringsskjema som f.eks. handler om sosiale ferdigheter eller oppmerksomhet, i tillegg 

til det vanlige elev- og foreldreintervjuet som skal følge med henvisningen.  
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Ved skolebesøket kan PPT utland gjennomføre forskjellig språkkartlegginger for å vurdere elevens 

ordforråd, grammatikk eller lese- og skriveferdigheter. Vi tester ofte elevene med WISC-V (Wechsler 

Intelligence Scale for Children – Fifth Edition). 

 

WISC-V er en generell evnetest som er mye brukt i PPT over hele Norge. PPT utland gjennomfører 

denne testen med elevene på iPad. Testen inneholder mange forskjellige oppgaver fordelt på fem 

indekser; verbal forståelse, visuospatial (rom-retning), flytende resonnering, arbeidshukommelse og 

prosesseringshastighet (arbeidstempo). PPT utland bruker denne testen for å få tak i elevens 

forståelse og arbeidskapasitet knyttet til faglige oppgaver. Oppgavene er relativt like dem som 

elevene møter i skolesammenheng. Resultatet kan derfor være med på å vise hvilke tiltak som bør 

settes inn for å hjelpe eleven på skolen. 

 

Testutredning i regi av PPT utland er frivillig  

Elevene bør få informasjon om planlagt testing før vi kommer. De trenger ikke å forberede seg til 

testingen. Vi som jobber i PPT utland har lang erfaring med bruk av testing/kartlegging, og vi legger 

vekt på å skape en trygg og barnevennlig situasjon. Vi bruker også tiden til å få en dialog med eleven 

rundt skolesituasjonen.  

 

Dersom dere vurderer at det er best for eleven å ha med en forelder eller voksen fra skolen, så vil vi 

gjerne at dere tar kontakt med oss slik at vi kan gjøre en avtale rundt dette. Dersom eleven eller 

foreldrene ikke ønsker at vi skal gjennomføre tester, må vi få beskjed om dette før skolebesøket. 

 

Har dere spørsmål kan dere kontakte skolen eller PPT utland på e-post eller telefon.  

 

Hilsen  

Hilde Ryli Straume     

Fagansvarlig PPT utland      

hirst@statsforvalteren.no    

 

Tel. + 47 22 00 38 84   
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