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PPT Nord-Gudbrandsdal
• Stort geografisk distrikt
• 14 skoler og ca 20 barnehager
• 11,2 stillinger
• Digitale løsninger når det er
faglig forsvarlig
• Faste samarbeidsdager ca hver
annen uke i alle enheter –
innarbeidet gjennom piloten

Presentasjon av pilot Dovre/Sel kommuner – Inkluderende
praksis i barnehage, skole og SFO
• Bakgrunn og litt om pilot inkluderende praksis
• Ny arbeidsmodell for PPT Nord-Gudbrandsdal
• Regionalt samarbeid, PPT Nord-Gudbrandsdal jobber i
6 kommuner
• Endret arbeidsform for PPT
• Hovedfokus er «voksenrolla»

Et godt læringsmiljø og kvalitetskriterier
Et godt, inkluderende læringsmiljø fremmer ikke bare elevenes læring, det
legger også grunnlaget for at elevene kan bli trygge, kreative og selvstendige»
(UDIR’s hjemmesider)

• «

• Kjennetegn på et godt læringsmiljø
• Skolen har en god ledelse som kontinuerlig arbeider med å forbedre ulike sider
ved læringsmiljøet og har gode rutiner for arbeidet med mobbing.
• Skolen har utviklet en god klasseledelse preget av gode relasjoner mellom lærer
og elev.
• Skolen har positive relasjoner mellom elevene og en kultur for læring blant
elevene.
• Skolen har gode relasjoner og et godt samarbeid med foreldrene.

Pilot i Dovre/Sel – fokusområder
• Innsats på systemnivå og individnivå, ledelse er vektlagt
• Voksenrolla i praksis – prosess med beskrivelse av
voksenferdigheter/støttepunkter og fordypning i
fagstoff
• Piloten skal ikke gå over, den skaper et grunnlag som
det skal arbeides videre med i framtiden i Dovre
• Ny arbeidsform i PPT fra høsten -20, med etablering av
ny arbeidsform i alle kommuner i regionen fra -21
• Se arbeidsmodell

Pilot i Dovre/Sel – erfaringer
• PPT – arbeider forebyggende på basis av samtykke
innhentet i barnehage og skole
• Dokumentasjonsplikten flyttes til barnehage og
skole – praksis bør videreutvikles
• Faglige råd får økt kvalitet og treffer bedre ved økt
innsikt i miljøene og påvirkningsfaktorene
• Forholdet mellom allmennpedagogikk og
spesialpedagogikk – PPT bruker mye tid på
allmennpedagogiske råd
• Tverrfaglig samarbeid: betingelsene som PPT,
barnevern og helsestasjonen arbeider under er
svært ulike i grad av styring og utviklingsmuligheter

Regionalt samarbeid, kompetanseløftet
og oppvekstreformen
• Kompetanseløftet – kommunene jobber tett sammen
om kompetanseløftet, REKOMP og DEKOMP
• PPT leder deltar i alle møter med oppvekstsjefene – i
alle saker
• PPT leder sitter i kompetanseforum i regionen
• Piloten danner et godt grunnlag for
oppvekstreformen
• Tverrfaglig samarbeid er styrket, men fortsatt behov
for videreutvikling av det tverrfaglige samarbeidet
• Behov for felles arbeidsmodell mellom de ulike
tjenestene i oppvekstreformen. Ide’: GROW og
pedagogisk analyse som felles rammeverk?

Film – presentasjon av pilot inkludering i
praksis, Dovre kommune
• Fra barnehagene i Dovre
• https://youtu.be/BnELmqxuXHU

