Unntatt offentlighet
Offl § 13, Fvl § 13

PEDAGOGISK RAPPORT

Arbeidet med pedagogisk rapport settes i gang i samarbeid med
PPT etter bekymring om en elevs læringsutbytte.
Opplæringsloven § 5-4:
[…] Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor
det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven
tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.
Personalia – Elev:
Elev:

Fødselsnummer:

____

____

Skole:

Program/trinn:

____

____

Hva er bakgrunnen for bekymringen?

Elevens funksjonsnivå:
Hva vurderer skolen er elevens styrkeområder:

_________
Motivasjon/innsats:

___
Interesse for programområdet:

___
Konsentrasjon:

___
Skoleoppmøte/fravær:

____
Evne til å organisere skolearbeid:

___
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Sosial fungering i og utenfor klassen:

______
Språklige ferdigheter:

___
Læreforutsetninger:

_____
Grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning, muntlig fremstilling, IKT:

____
Har eleven påviste lærevansker, evt. Hvilke?

____
Hva skaper utfordring for eleven i opplæringen:

_____
Hva mener eleven selv han/hun har behov for av tiltak/tilpasninger?

____
Skolens kartleggingsprøver (f.eks. Kartleggeren, Språk 6-16, Migranorsk, Carlstens leseprøve, Ordkjedetesten, Literate,
Myhres kartleggingsprøve i matematikk. Kopi av resultater etter skolens kartlegging ønskes vedlagt.):

Organisatoriske forhold:
Relasjon lærer-elev:

___
Relasjon elev-elev:

_____
Klassestørrelse; antall elever og lærere pr. fag:

_____
Er det miljøpersonale til stede i klasserommet? Beskriv pr. fag.

______
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Benyttes tolærersystem:

_____
Beskrivelse av klassemiljø:

_____
Tilgang til grupperom:

________
Er det forhold rundt eleven som forårsaker eller forsterker vanskene? Har vanskene sammenheng med gruppe-/klassesammensetning, med
forholdet til jevnaldrende eller med forholdet til voksne?:

________
Tiltak som har vært prøvd ut:
Faglig:

____
Sosialt:

_______
Har eleven tilrettelegging i prøvesituasjon:

__________
Vurdering av effekten av tiltakene:
Tiltakene gjør at eleven har utbytte av opplæringstilbudet:

____
Tiltakene bør justeres:

______
Tiltakene gir ikke tilfredsstillende utbytte av opplæringstilbudet (beskriv):

____
Annet:
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☐ Ja

☐ Nei

Har PPT deltatt i utarbeidelsen av rapporten?

Navn på PP-rådgiver:

___
☐ Ja

☐ Nei

Er innholdet i pedagogisk rapport gjennomgått sammen med eleven?

Sted/dato:

Elev/lærling/lærekandidat:

_____

___________________________________________________________

Sted/dato:

Kontaktlærer:

_____

Sted/dato:

_____

___________________________________________________________
Rektor/avdelingsleder:

___________________________________________________________
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