
Informasjon tl drøftnn t s – team 
skole –  PPT   2018 - 2019

Dato: 

S – team er skolens møte, skolen forbereder og skriver referat. S – team er et undringsmøte der en 

drøfter hvordan få på plass et forsvarlig ssstem der det joobbes ssstematsk og målretet over td for å 

sikre et bedre læringsutbste for elever en beksmret for.

 I s – team drøftes elevens fungering i opplæringssituasjoonen, utbste av opplæringen 

og hvilken hjoelp eleven trenger i det ordinære opplæringstlbudet. Drøfting skal 

stmulere tl endret praksis. lilpasset opplæring er et overordnet prinsipp som skal 

bidra tl at den ordinære opplæringen i større grad ivaretar mangfoldet i elevenes 

evner og forutsetninger (Les mer i veileder for s – team).

 Skal tltak ha efekt må det joobbes målretet, være prioritert, ssstematsk og over td. 

 Skjoemaet fslles ut av lærer og drøftes alltd med rektor. Skriv stkkord. Skjoemaet 

bidrar tl at PPl kan forberede seg og gi bedre rådvveiledning i stteam. 

 I forberedelsen tl møtet vurderer skolen om det er hensiktsmessig at helsesøster 

møter på s – team.

 Kopi sendes PPl i god td før møtet. Konklusjoon, tltak og veien videre avtales i møtet.

Elev: 
Født: 
Klasse:  
Ttdltnere utredntnn ved PPT (dato): 
Andre tnstanser: 

Klassestørrelse, ressurser on ornantsertnn: 


Elevens sterke stder on mestrtnn: 


Elevens utordrtnner on behov: 


Resultat av kartlenntnner: (Språk 6 – 16 tas allti   forkant av s – team).  


Ttltak som er sat t nann ut fra kartlenntnner, utordrtnner on behov: 


August 2018 – Punktene bygger på Spes alpeiagog sk ve leier fra utiann ngsi rektoratet og bøkene Pos tvt og støtenie lær ngsm ljø og
Peiagog sk analyse.



Ttlstede på møtet: 

Ttltak, avtaler on veten vtdere:

DRØFTING MED PPT

Faktorer t lærtnnsmtljøet som kan ha tnnvtrkntnn på elevens utordrtnner: 
  

Ttltak t lærtnnsmtljøet: 


Posttve on støtende faktorer t lærtnnsmtljøet som btdrar tl å avhjelpe vanskene:


Skolens plan for vtdere oppfølntnn:  


Hva ønskes av PPT: 


Andre opplysntnner: 
  

Det er innhentet samtskke fra foresate om drøfting og at PPl kan åpne saken 
midlertdig hvis eleven har vært henvist tdligere tl PPl.

Saken er drøftet mellom rektor og lærer. Eventuelt i s – team uten PPl.

Dato:              Unierskr f av kontaktlærer og rektor:
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Peiagog sk analyse.



Underskrift av leder s – team  ____________________________________
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