
Henvisning til mobilt team
For hvem gjelder henvisningen: 
Gutt: Jente: Klassemiljø: Grupper: 

Elevens navn: 

Skole: Klassetrinn: 

Har eleven IOP? 

Skolen beskriver problemer knyttet til: 
Skulk Kroppslig uro Tilbaketrekking Fag vansker 

Rus Verbal uro Elevkonflikter Samarb.skole/hjem 

Mobbing Kriminalitet Friminutt Lærer/elevkonflikt 

Truer Gjengproblem Und. Situasjon 
Konsentrasjons-
vansker 

Annet: 

Er det spesielle situasjoner der problemadferd viser seg? 

Hva har vært prøvd inntil nå for å forandre situasjoner der problemadferd skjer? 
Tilpasset oppgaver til 
elevens ferdigheter 

Forandret elevens 
arbeidsplass  

Forandret timeplan for 
ulike aktiviteter 

Tilrettelagt 
undervisning 

Forandret elevenes 
opplæringsplan 

Gitt ekstra støtte og 
hjelp 

Tydliggjort regler og 
forventninger til klassen 

Oppmuntrings og 
belønnings-opplegg 

Tilbakemelding på 
elevens adferd 

Øvd på selvkontroll og 
sosiale ferdigheter 

Muntlig avtale med 
eleven 

Skriftlig avtale med 
eleven 

Gjort avtale med elevens 
foreldre 

Beskriv: 

Annet: 

Har adferden fått noen konsekvenser? - Eventuelt hva? 

Søknad sendes: 
Arendal kommune 
Postboks 123 
4891 Grimstad 



Hva tror du eleven oppnår med sin problemadferd? 
Får oppmerksomhet Unngå kjedlige og 

vansklige oppgaver 
Unngå å forholde seg til 
lærer 

Få kontroll over 
situasjonen 

Unngå å bli satt i 
forlegenhet 

Annet: 

Skolens bestilling: 

Skolen har samarbeidet med: 
Foresatt: Oppvekstmedarbeider: 

Foresatt: Barn og familieteamet: 

Rektor: Ungdomsteam: 

Inspektør Helsesøster: 

Kontaktlærer: Barnevern: 

Sosiallærer: Skolekontor: 

Spespedkoordinator: Fastlege: 

Assistent: Politi: 

PPT: 

Skolen har arbeidet med: 
Veiledning Undervisning Observasjon Kurs/foredrag 

Ansvarsgruppe Ressursteam Elevsamtale 
Annet: 

Dato: Underskrift skole: 

Dato: Underskrift foresatte: 
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