
PP-tjenesten (PPT) 
PP-tjenesten er skolens sakkyndige- og rådgivende organ i forhold til barn og unge med 

særlige behov. PPT bistår skolen med å kartlegge hva disse behovene består i. PP-tjenesten 

uttaler seg om det enkelte barn/elev har behov for spesialundervisning, eller om andre 

aktuelle tiltak kan iverksettes for barnet. Det er skolen i samråd med foreldre som avgjør 

eventuelle henvendelser til PP-tjenesten. 

 

Helsesøster 
Helsesøster i Stjørdal kommune, har kontortid på Fagerhaug hver torsdag.  I tillegg til 

oppfølging av vaksinasjonsprogram og kontroller, er hun også tilgjengelig for samtaler med 

elevene. Avtaler kan gjøres via skolens kontor eller kontaktlærer.  

Helsesøster har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke. 

Dersom det er behov for henvisning til spesialisttjenester, vil dette bli gjort i samarbeid med 

de foresatte. Syns- og hørsels test kan tas ved behov.  

Faste arbeidsoppgaver i skolen: 

• Ivareta et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov 

• Åpen dør for elevene 

• Gruppesamtaler med elevene 

• Individuelle samtaler med elever etter behov 

• Vaksinasjon etter anbefalt program 

• Jevnlige møter med skolens ledelse og øvrig stab. 

Skolehelsetjenesten på barnetrinnet:  

• 1.trinn: Skoleundersøkelsen; Legeundersøkelse Hørselsundersøkelse og 

vekt/høydemåling Samtale med foreldre og elev  

• 2. trinn: Difteri-/stivkrampe-/kikhoste-/poliovaksinasjon  

• 3.trinn: Grupper med tema helseopplysning (ernæring, trivsel m.m) Høyde/vekt 

målinger  

• 6.trinn: Grupper med tema pubertet. Vaksinasjon mesling-/kusma-/rødehunder  

• 7.trinn: Vaksinasjon for HPV virus  

Skolehelsetjenesten på ungdomstrinnet: 

• Elevene kan komme og prate og få veiledning om ting de er opptatt av som trivsel, 

vennskap, mobbing, forelskelse, tristhet, bekymringer, kropp, kost, seksualitet m. m. 

• Elever og foreldre kan ta kontakt uten avtale, stikk gjerne innom kontoret i 

åpningstiden eller dere kan gjøre en avtale på forhånd via telefon eller mail. 

• Grupper på 8.trinnet med fokus på psykisk helse. Høyde/vektmålinger. 

• Grupper på 9-trinnet med tema seksualitet og prevensjon. 

• 10 trinn: Poliovaksine 

• Helsesøster vil gjerne ha et nært samarbeide med elever, hjem og skole. Hun tilbyr 

ulike former for veiledning, individuelt og i gruppe. 

 



Tannhelsetjenesten 

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til barn og 

ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. 

 

Logoped 
Elever kan få hjelp med ulike språkproblem, og kan bli testet dersom en har mistanke om 

dysleksi eller andre vansker knyttet til språk. Stjørdal kommune har nå fått et lavterskeltilbud, 

og logoped er tilgjengelig en dag i måneden. 

Timebestilling: Foresatte kan bestille time hos logoped via skolen, eller lærere kan ta kontakt 

på elevens vegne, da med foresattes tillatelse. Logopeden kan henvise eleven videre til PPT 

ved behov. 

 

Barneverntjenesten 
Barnevernet arbeider etter et overordnet prinsipp: Barnets beste! 

Fagerhaug Kristne Skole er bundet til opplysningsplikten jfr. Barnevernsloven §15-3. Vi 

legger vekt på åpen kommunikasjon med foresatte. Ved bekymring, legger Fagerhaug 

Kristne Skole vekt på åpen kommunikasjon med foresatte og barnevernstjenesten, så fremt 

dette ikke forhindres av Barnevernsloven. 

   

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
I samråd med elev, foreldre eller foresatte, kan BUP samarbeide med skole, barnehage, PP-

tjeneste, helsestasjonen eller sosialtjenesten i kommunen. 

Foresatte kan henvende seg direkte. Helsestasjonen, lege, barnehage og skole kan også 

henvise til BUP. 

Det kan gis individuell- og/eller familieterapi. Ved BUP arbeider lege, psykolog, sosionom og 

pedagog. Alle har taushetsplikt, og tilbudet er gratis.  
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