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Statped 

Emne 

- Oppsummering konferansen 

• Overordna inntrykk bra. Forbedring: Litt meir arbeid i regioner, for å knytte kontakter 

og bli kjent. Hvordan få til at også PPT forplikter seg inn i et arbeid. KAnskje heller 

ha mer fokus på å få til de regionale konferanser, - tydelig oppdrag fra Udir. Savnar 

Udir på konferanser. Kva tenker Udir og KS om PPT og Statped. Sj¨i sammenheng 

med Rammeplan for ny lærerutdanning. Ikkje så enkelt å sjå sammenhengen med 

ledelse og de paralelle  sesjonene. Ny konferanse til 22. - 23. september på Oslo 

Plaza. Undersøke om vi kan fortsette med årsmøte for Faglig Råd 24. eller ev. 21. 

Udir er også opptatt av at samhandlingen med kommunen skal vises i programmet, 

Sevu PPT.   

- Statped ønsker å styrke samhandlingen med kommunene. Behov for mer enhetlig 

struktur. Statpedsinnsats på de ulike nivåene. Etablere varige strukturer. Strukturer 

som kan ivareta bredden av arbeidsoppgaver i PPT. Arbeider for å etablere system for 

e-læring. Det kan også være aktuelt å etablere strukturer inn mot FUG og FUB. 

• Nasjonalt nivå. Direktøren som håndterer samhandlingen. Konferanser m.m. 

Rendyrke ledernivået på det nasjonale nivået.  

• Regionale konferanser. Regiondirektørene. Det regionale nivået som bindeleddet. 

Regionale nettverk. Hva kjennetegner et regionalt nettverk.  Hvilke nivået er det 

behov for nettverk, og hva slags nettverk? Prioritere det regionale nettverket. Udir 

opptatta av at nettverkene skal gjenspeile satsingen i SEVU-PPT. Det statlige nivået  

ønsker å ha kontakt med AU i de regionale. 

• Sør-Øst har ingen strukturer for samhandling. Sør-Øst for stor,- dele? Behov for 

bedre forankring av tiltak på ledernivå. 

• Bedre kartlegging av de ulike strukturene som finnes. 

• Hvordan forankre bedre i kommunene. Statped vil se på samarbeidskontraktene 

sine.  

• I Rogaland er det også fellesmøter mellom kommune, fylkesmannen og PPT for å 

planlegge pilotprosjekter på området oppvekst.  

- Konkretisere fag- og tjenesteprofilen 


