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MOLDE KOMMUNE 

 
 

AKTUELLE SAMARBEIDSPARTNERE NÅR BARNET HAR BEHOV FOR OPPFØLGING 

 
 

Barnehage/skole Helsestasjon/helsesøster PPT 

Det kan ofte være lurt å involvere/informere 
barnehage/skole dersom de har barn som  
bor sammen med foresatte som sliter  
med psykisk sykdom eller rus.  
 
Barnet kan oppleve problematikk  
på hjemmebane som kan avspeiles  
i barnet atferd og følelsesliv.   
Disse barna kan ha et større behov  
for å bli sett, oppdaget eller støttet i 
barnehagen/skolen.  
De kan også ha behov for å bli møtt  
på en annen måte.  
 
Dersom barnehagen/skolen er informert  
de også fange opp signaler hos barnet 
som kan være uttrykk for at barnet  
har det vanskelig hjemme.  

Helsestasjonen/helsesøster på skolene  
har rutinemessige oppfølginger av alle  
barn under/i skolealder i kommunen.  
 
Det er ikke alltid like enkelt å fange opp 
de aktuelle barna for helsesøstrene.  
Det må derfor ofte en henvendelse  
fra den som oppdager behovet hos  
et barn, for å gjøre helsesøster  
oppmerksom på barnet.  
 
Helsesøstre kan være gode samtalepartnere  
for barn som har behov for en voksen  
å snakke med om ting som er vanskelig.  

Psykologisk pedagogisk tjeneste for Aukra og Molde 
(PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om 
utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, 
barnehage og skole.  
 
Målet er å bidra til at barn 0-16 år, ungdom i 
videregående skole og voksne med særskilte behov 
får best mulig læring og utvikling.  
 
PP-tjenesten har bred fagkompetanse og gir hjelp  
med følgende vansker: språk og talevansker 
(logopedtjeneste), emosjonelle vansker, 
konsentrasjonsvansker/atferdsvansker, 
sosiale vansker/vanskelige oppvekstforhold, syns- 
eller hørselsvansker, lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker, eller vansker med andre fag, 
overgang fra barnehage til grunnskole, og fra 
grunnskole til videregående skole, omfattende 
utviklingsvansker. 
 
Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt. 

Henvisningsskjemaer til PPT finner du på PPT sine 
sider.  

Se også oversikt over ulike tilbud/tiltak på molde.kommune.no 

 

https://www.molde.kommune.no/barnehage/
https://www.molde.kommune.no/skole-og-sfo/skole/
http://www.molde.kommune.no/helsestasjon.263841.no.html
http://www.molde.kommune.no/helsestasjon.263841.no.html
http://www.molde.kommune.no/helsestasjon.263841.no.html
https://www.molde.kommune.no/skole-og-sfo/skole/ppt/
https://www.molde.kommune.no/skole-og-sfo/skole/logoped/
https://www.molde.kommune.no/skole-og-sfo/skole/ppt/
https://www.molde.kommune.no/skole-og-sfo/skole/ppt/

