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PP-KLINISK spesialisering

Helhetlig etterutdanning 2018-2019
PP-klinisk spesialisering er spesielt rettet mot deg som er ny i PPT og
møter behov for kompetanse på test/ kartlegging og sakkyndighet.
Etterutdanningen passer også for deg som ønsker å arbeide i PPtjenesten, har master i pedagogikk/ spesialpedagogikk/ psykologi,
men ikke har klinisk kompetanse.
PP-klinisk spesialisering er innrettet mot en bredde innen arbeidsfeltet,
der systemarbeid og individrettet arbeid går hånd i hånd. Fokus er
hele tiden på barn i barnehagen og elever i skolen som har spesifikke
opplæringsbehov, og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene.
PP-klinisk spesialisering består av fire grunnmoduler og fire valgmoduler.
Du må ta alle grunnmodulene og to av valgmodulene for å få
spesialisering. Etterutdanningen har oppstart i oktober 2018, og alle
samlingen gjennomføres på et år.
Arbeidskrav knyttes til hver modul, og vurderes som bestått eller ikke
bestått. Når arbeidskrav til de fire grunnmodulene og to valgmoduler er
levert og bestått har du PP-klinisk spesialisering. Det er ikke eksamen i
tillegg til dette.
Fem av seks samlinger er planlagt på Voss, CAS2-modulen legges til
Oslo. På Voss holdes samlingene på Ole-Bull akademiet, der deltakerne
innkvarteres og undervisningen foregår. Det gir gode muligheter for
faglig samarbeid ut over undervisningstimene, og for sosialt samvær.
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GRUNNMODULENE:
1. GRUNNMODUL PASS-teorien – Nevropsykologiske prosesser og

hvordan de er relatert til læring.
Tid: 24.-26. oktober 2018. Studiested: Voss
Stikkord: Nevropsykologi, kognitive prosesser, læring, å bruke hodet,
metakognisjon, en dynamisk forståelse av intelligens, hjernen og mindset,
diagnoser og klassifikasjoner av lærevansker, nevropsykologiske prosesser
relatart til språk.
Arbeidskrav: Velg en grunnleggende ferdighet. Relater den til PASS-prosessene
og si noe om hva som kan være relevante tiltak.
2. GRUNNMODUL Lovgrunnlaget for PP tjenesten.

Tid: 5.-7. desember 2018. Studiested: Voss
Stikkord: Saksgang for vurdering av spesifikke behov hos barnehagebarn
og elever, barnehageloven og opplæringsloven, forskrift og veiledninger
krav til sakkyndig vurdering, systemer for spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning som virker.
Arbeidskrav: Lag utkast til prosedyrer for saksbehandling som sikrer at lovens
krav blir oppfylt og bidrar til god kvalitet i spesialundervisningen.
3. GRUNNMODUL CAS2-sertifisering

Tid: 30. januar – 1. februar 2019. NB!: Studiested: Oslo
Stikkord: Kartlegging av PASS-teori, nevropsykologiske prosesser, CAS2,
en ny generasjon av evnetester, standardiserte tester, kartlegging for
læring, tolkning og tiltak, validitet og reliabilitet, sertifisering.
Arbeidskrav: CAS2-sertifisering. Gjennomfør minst tre CAS2/ eller 10 CAS2
Ratingskala. Innsending for sertifisering. Er du ikke kvalifisert for CASsertifisering tolker du et CAS2-resultat og beskriver tiltak. Kommer du litt i gang
med CAS2 før mars-samling kan vi sette av tid til veiledning og drøfting.
4. GRUNNMODUL. Dynamisk kartlegging

Tid: 6.-8. mars 2019. Studiested: Voss
Stikkord: ACFS, mediation, aktuell utviklingssone, nærmeste
utviklingssone, kartlegging for læring, prestest-intervensjon-posttest
Arbeidskrav: Gjennomfør et dynamisk testforløp med ACFS, og skriv rapport
med råd om tiltak.

VALGMODULER
5. VALGMODUL- ADHD og autismespekterforstyrrelser.

Tid: 10.-12. april 2019 Studiested: Voss
Stikkord: ADHD/ADD, autismespekterforstyrrelser, diagnostisering,
kartlegging og tiltak.
Arbeidskrav: Velg en case der ADHD eller autismespekterforstyrrelse er en
del av elevens vanske. Gjør greie for kartlegging som er gjennomført og
skriv en rapport som også har med tiltak.
6. VALGMODUL Tolkning av standardiserte tester, WISC-V og TONI-4

Tid: 5.-7. juni 2019 Studiested: Voss
Stikkord: WISC-V, TONI-4, CHC, validitet, reliabilitet, enhetlige skårer,
ulike tester – likheter og forskjeller
Arbeidskrav: Gjennomfør tolkning av et testopptak med WISC-V eller
TONI-4
7. VALGMODUL. Kartlegging og tiltak ved spesifikke lærevansker –

matematikkvansker.
Tid: 4.-6. september 2019 Studiested: Voss
Stikkord: Matematikkforståelse, matematikkferdigheter, å lære
titallsystem, å lære regnearter, å lære brøk, desimaltall og prosent,
Arbeidskrav: Prøv ut tiltak for en elev som har vansker med å lære
matematikk. Skriv en rapport der du beskriver kartlegging og tiltak, og
vurderer tegn til endring/ ikke endring hos eleven.
VALGMODUL. Kartlegging og tiltak ved spesifikke lese og
skrivevansker, lese- og språkvansker, dysleksi.
Tid: 16.-18. oktober 2019. Studiested: Voss
Stikkord: Spesifikke lesevansker, spesifikke skrivevansker, spesifikke
språkvansker, kartlegging av vanskene, spesifikke vansker sett i
sammenheng med nevropsykologiske prosesser, tiltak på ulike nivåer
Arbeidskrav: Prøv ut tiltak for en elev som har vansker språkvansker og/
eller vansker med lesing og skriving. Skriv en rapport der du beskriver
kartlegging og tiltak, og vurderer tegn til endring/ ikke endring hos
eleven.
8.

Praktisk informasjon
De fleste samlingene er på Ole Bull-akademiet på Voss. Disse samlingene starter
onsdager klokka 1430. Det betyr at første del av onsdagen kan brukes som
reisedag – for eksempel med tog fra Oslo ca 0830, eller via Bergen, der det er
mange tog i løpet av formiddagen. Ole-Bull akademiet ligger i sentrum, 10
minutters gange fra jernbanestasjonen. Vi avslutter fredag klokka 1500.
Faste lærere er cand.polit. Gunvor Sønnesyn, med bakgrunn fra grunnskole
og PPT, lærebokforfatter, prosjektleder for PASS-prosjektet og Morten A
Hem, med bakgrunn fra høyskolesektoren, PPT og som rektor i
grunnskolen. Morten Hem er fagansvarlig for PP-klinisk spesialisering.
Opptakskrav for PP-klinisk spesialisering er universitets- og/eller
høgskole-utdanning i relevant fag for PP-tjenesten. Det er knyttet krav
om master til sertifisering for CAS2.
Søknadsfrist: Fortløpende opptak.
Påmeldingsfrist til valgmodulene er 21 dager før modulstart.
Finn søknadskjema på www.pedverket.no , eller be om søknadskjema
epost til post@pedverket.no . Mer info og planer på www.pedverket.no
Ring gjerne om du har spørsmål.
PRIS:

A. PP-klinisk spesialisering 6 samlinger kr. 45000
B. PP-klinisk spesialisering 8 samlinger (alle modulene) kr. 55000
C. Valgfrie moduler. Hver modul kan tas enkeltvis, og koster kr. 9000
Spesialiseringen er basert på 4 basismoduler+ 2 valgmoduler.
Etterutdanningen gir ikke studiepoeng.
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