
Vejledning i at udfylde indstilling til PPR 

Det første du skal gøre er at logge ind som ”Virksomhed”, dvs. skole, institution eller lignende: 

 Klik på Find virksomhed 

 Udfyld helst kun CVR-nummer og klik på søg (Find eventuelt CVR-nummer på www.cvr.dk) 

o Hvis der er flere enheder under samme CVR-nummer, finder du den rette ved at klikke på 

”Vælg virksomhed” og vælge enheden 

 Derefter skal ”Parterne” inviteres (parterne er barnets forældre og skolens/institutionens leder) 

o Udfyld forældrenes personnummer 

o Nederste felt ”E-mail” skal udfyldes med lederens e-mail adresse, så han/hun kan 

godkende indstillingen, inden den sendes til PPR. (Lederen modtager først invitation til 

godkendelse, når forældre har udfyldt deres del og underskrevet) 

Derefter skal øvrige oplysninger udfyldes: 

 Barnets navn 

 Barnets personnummer 

 Barnets adresse 

 Barnets klassetrin/gruppe 

 Har barnet/den unge været drøftet med PPR Tønder? 

o Hvis ja: Med hvem og hvornår? 

 Har barnet/den unge været drøftet tidligere i en anden kommune? 

o Hvis ja: I hvilken kommune 

 Forældrenes navn 

 Forældrenes telefonnummer 

 Hvem er indehaver af forældremyndigheden 

 Har familien brug for tolkebistand? 

o Hvis ja: Hvilket sprog 

 Indstiller (dagtilbud/skole/sundhedspleje) 

 Kontaktperson 

 Telefon 

 E-mail adresse 

 Beskrivelse af barnets vanskeligheder, ressourcer og behov 

 Bilag kan eventuelt vedhæftes 

 Barnets styrker og udfordringer 

o Hvad er barnets oplevelse af sin situation? 

o Barnets trivsel 

o Styrkeområder og kompetencer. Fagligt, personligt og socialt 

o Problemstilling og udfordringer 

o Nuværende tiltag og effekt heraf 

o Hvordan er samarbejdet mellem institution, forældre og barn? 

o Særlige oplysninger om helbred 

Til sidst skal du angive, om du vil have besked 

 Hver gang en part har underskrevet. 

 Når sidste part har underskrevet. 

 

OBS: 

Brug ikke browserens 

tilbagepil/-knap, hvis du vil 

tilbage i indstillingen. 

Brug i stedet ”TILBAGE” 

nederst til venstre i skemaet. 


