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Til ___________________________________________________________ skole/ressurssenter 

 

1.. Elevopplysninger 

Etternavn Fornavn 

Adresse Kjønn 

Skole Fødselsnummer 

Klassetrinn Språk PPT-Team 

Evt. diagnose 

 

 

2. Foresattes opplysninger 

Fornavn og etternavn 

 

 

Fornavn og etternavn 

Adresse 

 

Postnummer 

 

Adresse 

 

Postnummer 

Telefonnummer 

 

Epost adresse 

 

Telefonnummer 

 

Epost adresse 

 

 

3. Hva ønskes det bistand til? Sett kryss 

□ Audiopedagogisk bistand (observasjon, tiltaksvurdering, veiledning til ansatte på skolen, 

kurs til skole/AKS, og deltakelse på møter). 

 

□ Audioteknisk bistand (vedlikehold/reparasjon av lydutjevningsanlegg, bestilling av 

lydutjevningsanlegg/annet audioteknisk utstyr).  

 

 

4. Beskriv elevens utfordringer på skolen/AKS 

 

 

 

 

 

5. Andre instanser som er/har vært involvert 
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6. Henvisende skole 

Skolens navn 

 

Kontaktperson på skolen 

Adresse 

 

Telefonnummer 

Dato 

 

Underskrift bostedsskolens rektor 

 

 

 

7. Samtykke til henvisning fra foresatte 

Jeg/vi samtykker henvisningen 

□ Ja  □ Nei    

 

 

Jeg/vi samtykker også i at Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede kan innhente 

taushetsbelagte opplysninger fra/ eller samarbeide med følgende instanser. 

□ Ja  □ Nei   Hvis ja, kryss av for hvilke instanser nedenfor 

 

□ Oslo universitetssykehus (RH/ Ullevål) 

□ Akershus universitetssykehus (Ahus)  

□ Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) 

□ Øre-nese-hals-lege/ hørselssentral                                                                                  

□ Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)                               

□ NAV hjelpemiddelsentral        

□ Andre (spesifiser): 

 

 

         

Dato 

 

Dato 

 

Foresattes 

underskrift 

 

 

Foresattes underskrift 

 

 

 

Dette samtykket kan endres eller trekkes tilbake ved skriftlig henvendelse til Vetland. 

Samtykkeerklæringen skal i alle tilfeller signeres av elevens foresatte.  

I saker som dreier seg enkeltelever skal foresatte gi sitt samtykke før det søkes. 
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