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Børn og Familie 
Administrationscentret
Stationsvej 36, 3460 Birkerød 

Tlf.: 4611 0000 

boernogfamilie@rudersdal.dk

Henvisning til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
En henvisning til PPR er en indledning til et samarbejde mellem forældre, PPR og 

daginstitution/skole 

Udfyldes på PC’er eller med blokbogstaver 

Hvem har taget initiativ til henvisningen:  Forældre  Daginstitution  Skole  Andre 

Skole/ Daginstitution navn: 

Barnets cpr.nr.:  

Barnets efternavn: 

Barnets fornavn:  

Barnets adresse og postnr.: 

Mors navn:  

Adresse og postnr.: 

Tlf.: 

Privat: Arbejde: Mobil: E-mail:

Fars navn:  

Adresse og postnr.: 

Tlf.: 

Privat: Arbejde: Mobil: E-mail:

Hvem har forældremyndigheden over barnet? 

 Far         Mor          Fælles     Andre (skriv hvem): 

Barnet indstilles til 

 Psykolog 

På grund af: 

 Adfærd Kontakt Trivsel  Faglige vanskeligheder  Generelle vanskeligheder 

 Logopæd
På grund af 

 Sproglige vanskeligheder  Hørevanskeligheder  Stammen 
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 Fysioterapeut/Ergoterapeut 

Institutionsområde: 

Tlf nr. :   E-mail:

Daginstitution:   

Tlf.:nr.:   

Daglig leders navn: 

Tlf.nr.:   E-mail:

Stuepædagog:    Evt. stuens lokalnr. 

Skole: 

Tlf.nr.: 

E-mail:

Klassetrin:  

Klasselærer: 

I det følgende vil vi bede om beskrivelser af problemstillingen set fra forskellige synsvinkler. 

Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan beskrivelserne vedlægges som bilag. 

Hjemmets beskrivelse af barnets situation (udfyldes af forældrene) 
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Stikord til hjælp ved udfyldelsen: 

Hvad er problemstillingen set fra jeres synsvinkel? 

Hvordan trives dit / jeres barn hjemme, i skolen, i daginstitutionen? 

Hvorledes har du / I tidligere prøvet at hjælpe jeres barn: 

Hvordan tror du/I, at jeres barn oplever situationen? 

Hvad kunne du ønske var anderledes? 

Hvad ønsker du / I hjælp til fra PPR?  

Daginstitutionens/skolens beskrivelse af problemstillingen 

Stikord til hjælp ved udfyldelsen: 

Beskrivelse af situationer, hvor det er svært. 

Hvad går godt for barnet? 

Hvorledes tror I, barnet oplever situationen? 

Hvad ønskes der hjælp til? 

Hvem ønsker hjælpen? 

Hvad har der hidtil været gjort for at støtte barnet? 

Stikord til hjælp ved udfyldelsen: 

Hvad har der været gjort i daginstitutionen/skolen og hvorledes har de forskellige tiltag virket? Eksempelvis: Særlig 
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tilrettelæggelse af dagligdagen i institutionen, inddragelse af teampædagog, konsultativ inddragelse af PPR, undervis-

ningsdifferentiering, samarbejde med Specialcenteret, samarbejde med AKT-lærere, supervision af lærere eller pæda-

goger m.m.  

Denne indstilling er godkendt: 

Dato og forældrenes underskrift: 

Dato og pædagog/lærers underskrift: 

Dato og institutionsleder/skoleleder underskrift: 

Henvisningsskemaet indsendes i underskrevet stand til: 

Børn og Familie, Mail boernogfamilie@rudersdal.dk


