
Unntatt offnttligheft瘔 Of. § 13, jfr. fvtl. § 13.1.1

Henvisning til PP-tjenesten

Opplysninger om den voksne
Pfrsonopptlysningfr
Fødsftlsnummfr Fornavn, mftltlomnavn Ettfrnavn

Adrfssf Postnummfr Poststfd

Morsmåtl Mobitl

Er dft bfheov for totlk?

Kjønn

☐ Kvinnf

☐ Mann       
Hfnvisningfn gjftldfr

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 kan ha rett til 
spesialundervisning etter § 4A-2.

Denne bestemmelsen inneholder to alternative grunnlag for rett til 
spesialundervisning for voksne:

§ 4A-2 første ledd fastslår at voksne som ikke har eller som ikke kan få et
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett til spesialundervisning.

§ 4A-2 annet ledd fastslår at voksne som har særlige behov for 
opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, 
har rett til slik opplæring.

☐  Vurdfring av bfheovft for spfsiatlundfrvisning fttfr opptlæringstlovfn § 4A-2 førstf tlfdd

☐ Vurdfring av bfheovft for spfsiatlundfrvisning fttfr opptlæringstlovfn § 4A-2 andrf tlfdd

Opplysninger fra kommunen
Voksfnopptlæringfn Tftlffon

Har PP-tjfnfstfn vært konsutltfrt i forkant av hefnvisningfn?

☐ Ja      
☐ Nfi

Hvfm var dfrf i kontakt mfd i PPT?

Hvfm tok initatv ttl hefnvisningfn?

Opplysninger fra voksenopplæringen
Gi fn kort bfskrivftlsf av grunn for hefnvisningfn. Vfd gjfntatt hefnvisning/ tdtligfrf gjfnnomført 



spfsiatlundfrvisning, tlfgg også vfd årsrapport.

Når btlf bfheovft for spfsiatlundfrvisning avdfkkft ftltlfr mftldt?

Hvitlkf ttltak hear fvfntuftlt vært ivfrksatt for å avhejftlpf vanskfnf innfnfor dfn ordinærf 
voksfnopptlæringfn? Gi fn bfskrivftlsf av innheotld, omfang og fffkt av dissf瘔

Underskrift fra kommunen
Stfd Dato

Undfrskrif

Stfd Dato

Undfrskrif tlfdfr av voksfnopptlæringfn

Samtykke tl henvisningen 
Stfd Dato

Undfrskrif 

Opplysninger fra den voksne, eventuelt verge fylles ut og legges ved henvisningen kun dersom den voksne 

ønsker et slikt vedlegg.

Opplysninger fra den voksne, eventuelt verge
Gi fn kort bfskrivftlsf av hevorfor du ønskfr å få vurdfrt bfheov for spfsiatlundfrvisning 



Hvor tlfngf hear du heatt vanskfnf/probtlfmfnf som gjør at du ønskfr å få vurdfrt bfheovft for 
spfsiatlundfrvisning?

Har du vært i kontakt mfd andrf instansfr/fagpfrsonfr (som tlfgf, sosiatltjfnfstfr ftltlfr andrf)? Evfntuftltlf 
rapportfr tlfggfs vfd hefnvisningfn.

Samtykke tl samarbeid 

☐ Psykiatritjfnfstf

☐ Fasttlfgf /spfsiatlisttjfnfstf 

☐ Andrf

Hvitlkf andrf瘔

Samtykkft må undfrtfgnfs av dfn voksnf, fvfntuftlt dfn voksnfs vfrgf

Stfd Dato

Undfrskrif

Dfttf samtykkft kan fndrfs ftltlfr trfkkfs ttlbakf sfnfrf dfrsom dft fr ønskftlig


