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PPR
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en
rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder pædagogisk
psykologisk vejledning til børn, forældre, daginstitutioner og
skoler.
(PPR betjener 48 folkeskoler, 28 specialundervisningstilbud, 12
fri-/privatskoler samt 205 vuggestuer og børnehaver med et
samlet antal børn og unge på ca. 35.000.)
Ved PPR er der ansat psykologer, talepædagoger, fysio- og
ergoterapeuter, specialpædagogiske konsulenter og
fraværskonsulenter. Det er samme tværfaglige PPR-team, der
betjener både daginstitutioner og skoler i et lokalområde.

PPR’s udviklingsstrategi
• I 2016 blev PPR’s udviklingsstrategi - ”Sammen gør vi en
forskel for børnenes læring og udvikling” færdig.
Denne beskriver, hvordan PPR skal arbejde både på de
indre og ydre linjer. Derudover beskrives det mindset, der
ligger til grund for PPRs indsats.
- Vejledningsforløb der virker
- Tydelige veje til den rette hjælp
- Tydelige og praksisnære indsatser
- Samstemte og helhedsorienterede indsatser

PPRs primære opgaver er:
Den hjælp forældre, daginstitutioner og skoler efterspørger fra PPR varierer fra opgave til
opgave. Det er derfor afgørende, at PPRs indsatser er fleksible og kan tilpasses behovet i den
enkelte vejledningssituation
•

Rådgivning og vejledning af professionelt personale, ledelse og lign.

•

Deltage i netværksmøder, trivselsforum, samrumsmøder og andre samtaler

•

Observationer, undersøgelser og test i lærings- og udviklingskonteksten

•

Rådgivning til forældre og børn og unge

•

Specialpædagogisk bistand i førskolealderen

•

Tale- og hørepædagogisk bistand og Ergo- og fysioterapi

•

Vejledning i fraværssager

•

Visitation til og revisitation i specialundervisningstilbuddene. Visitation til STU (særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse) og kompenserende specialundervisning for voksne

•

Administrative opgaver i forhold til bl.a. befordring, anbragte elever og visitation

.

PPR igangsætter løbende målrettede
projekter og udviklingsforløb
• Aktuelt arbejdes der med:
• Udviklingsprojekt målrettet ængstelige og angste børn og unge,
herunder Cool Kids der er et angstbehandlingsprogram for børn
med angst og deres forældre

• Flygtningepsykologer, som giver skolerne rådgivning og
vejledning om flygtninges traumer og belastningssymptomer.
• Projekt Uro i indskolingen, hvor der sammen med skolerne
udvikles og iværksættes indsatser i forhold til
læringsforstyrrende uro i indskolingen.

Vurdering
Stigningen i antallet af elever, som forældre og skoler indstiller til pædagogisk
psykologisk vurdering med henblik på visitation til et specialundervisningstilbud,
og stigningen i antallet af børn og unge, som forældre ønsker henvist til udredning
i Børne- og Ungepsykiatrien medfører tidskrævende opgavetyper i forhold til
proces og dokumentation, da der er tale om komplekse undersøgelses- og
udredningsopgaver.
Ydelsesmæssigt betyder det, at jo større del af PPRs ressourcer der allokeres til
visitation og udredning af enkeltbørn, jo mindre kan der prioriteres ressourcer til
det forebyggende arbejde med inkluderende børnefællesskaber.

Der er behov for tættere og styrkede lokale samarbejder (SamRum) med
daginstitutioner og skoler. Et samarbejde der gør det til et mere fælles ansvar at
prioritere de opgaver, som PPR inddrages i.
En del skoler efterspørger tættere tilknytning af PPR i hverdagen og større råderet
over den ressource, som PPR repræsenterer.

Økonomi og nøgletal
PPR er i alt normeret til ca. 100 fuldtidsstillinger; heraf er psykologer
med 33 stillinger og talepædagoger med 24 stillinger de største
personalegrupper
Budgettet udgør i alt ca. 55 mio. kr.; heraf er 44 mio. kr. afsat til
indsats i folkeskolen og kompenserende specialundervisning af
voksne og 11 mio. kr. er afsat til specialpædagogisk bistand i
førskolealderen

I 2017 brugte Aalborg Kommune 203 kr. pr. indbygger på pædagogisk
psykologisk bistand til folkeskoleområdet. I Region Nordjylland brugte
kommunerne i gennemsnit 235 kr. pr. indbygger, mens
landsgennemsnittet var 213 kr. pr. indbygger.
På småbørnsområdet brugte Aalborg 58 kr. pr. indbygger i 2017. Her
var gennemsnittet for Region Nordjylland 48 kr. pr. indbygger, mens
landsgennemsnittet var 26 kr. pr. indbygger.

Handlemuligheder
Skoleudvalget kan træffe beslutning om at justere
omfanget af PPR’s rådgivning og vejledning via en
forøgelse, fastholdelse eller sænkning af rammebudgettet.
Skoleudvalget kan ændre på fordelingen af PPR’s
rammebudget til småbørnsområdet og skoleområdet og
dermed ændre på vægtningen i serviceniveauerne.
Skoleudvalget kan ændre på PPRs tilknytning til skolerne
ved at ansætte PPR-medarbejderne på skolerne eller i
klyngesamarbejde

