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Må PPR undersøge vores søn uden vores
samtykke?
Om udredning uden samtykke
Spørgsmål:

for at fortælle res ultatet, får vi en viden om, at en
anden ps ykolog ogs å har tes tet ham, men vi har
kun s agt ja til, at hun måtte tage en tes t på ham.
Så er mit s pørgs mål: Må de godt det uden vores
s amtykke? Derudover har hans fys iolog ogs å
været over for at s e, hvordan det gik til gymnas tik
efter at have s nakket med ps ykologen og har gjort
det uden vores viden. Vi fik det førs t at vide, da hun
ringede for at fortælle om res ultatet. Må de bare
s elv aftale det, uden vi bliver informeret om det?
Må s kolen bare s øge om s tøtte fra PPR, uden at vi
s om forældre bliver informeret? Må de s øge om
vis itation til en s pecials kole, uden vi har s agt ja
eller ved noget om det? Må de bare s ige, at de ikke
s ynes , at han s kal gå på s kolen mere og tvinge os
til at s ige ja til et andet tilbud om s pecials kole for
handicappede børn?

Hej Jeg har en dreng på 7 år, der er s tartet i
almindelig folkes kole s ids te s ommer. Han har
nogle vans keligheder, s ås om at fungere s ocialt og
ikke kunne koncentrere s ig længere tid ad gangen,
opgiver ting, hvis det er for s vært for ham. Han har
en dårlig motorik, både fin- og grovmotorik. Han
fungerer ellers normalt. Han har tilknyttet s ig til
s tøttepædagog og har fået s ig nogle kammerater.
Vi har aldrig fået nogen diagnos e, andet end at han
har en meget lav tonus i kroppen, og der er ingen,
der vil hjælpe os med at få nogle diagnos er på
ham. Vi er meget s amarbejds villige med s kole,
ps ykolog, fys iolog og s å videre. Vi har s agt ja til, at
ps ykolog måtte lave tes t af ham, s å de kan finde
ud af, hvordan han beds t lærer. Da hun s å kommer
hjem til os
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Håber at I kan s vare på mine s pørgs mål. Venligs t, B
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Hvis I meget gerne vil have en vurdering af, om
jeres s øn har en diagnos e, kan I rette henvendels e
til jeres egen praktis erende læge og bede om en
hans eller hendes vurdering. Hvis lægen finder det
relevant, kan der henvis es til en udredning, der
normalt foretages på børneps ykiatris k afdeling
eller hos en børneps ykiater.
Henvis ning til s pecialundervis ning omfatter
henvis ning til bl.a. en s pecialklas s e eller
s pecials kole. Det er s kolelederen, der på baggrund
af en vurdering fra PPR s kal foretage en s ådan
henvis ning, og her s kal I s om forældre inddrages ,
og s kolelederen er forpligtet til at lytte til jer og i
vides t muligt omfang inddrage jeres s yns punkter,
inden der s ker en s ådan henvis ning. Det kan
s åledes ikke s ke uden jeres medvirken og kun i
tilfælde, hvor det er abs olut nødvendigt af hens yn
til jeres s øns undervis ning, kan der s ke en
henvis ning uden jeres s amtykke. I kan klage til
Klagenævnet for s pecialundervis ning, hvis I er
utilfreds e med s kolelederes henvis ning, og I s kal
have en klagevejledning af kommunen.

S va r :
Kære B
Tak for din henvendels e om, hvad s kolen må uden
forældrenes s amtykke i forbindels e med
udredning og henvis ning til s pecialundervis ning.
Du oplys er, at du har en s øn på 7 år, der har
vans keligheder, men s om s es af både ps ykolog og
fys ioterapeut uden forældrenes viden.
Det er en foruds ætning for både pædagogis kps ykologis k unders øgels e og henvis ning til
s pecialundervis ning, at det s ker efter accept fra
forældrene og efter s amråd om de enkelte fors lag.
Kun hvor det er abs olut nødvendigt kan
s kolelederen iværks ætte s åvel pædagogis kps ykologis k unders øgels e og henvis ning til
s pecialundervis ning uden forældrenes accept, og
s kolelederen s kal meddele s kriftligt, hvad han/hun
fores lår og hvorfor. I s kal ogs å s om forældre have
oplys ning om jeres muligheder for at klage, hvis I
er utilfreds e med s kolens fors lag.
I langt de fles te tilfælde er der et godt s amarbejde
mellem s kole og forældre om både udredning og
etablering af s tøtte, hvis det er muligt. Og det
fremgår af din mail, at I er s amarbejds villige, og at
I gerne s er, at der findes en diagnos e for de
vans keligheder, s om s ønnen har. Derfor har I
accepteret henvis ning til Pædagogis k Ps ykologis k
Rådgivning. Selve udredningen kan foruds ætte
inddragels e af flere medarbejdere fra PPR med
fors kellige kompetencer, men I s kal s om forældre
naturligvis kende til rammerne for vurderinger og
iagttagels er, herunder hvem der medvirker. Der er
ingen regler herfor, men det er en alment
gældende foruds ætning for ps ykologis ke
unders øgels er, at I s kal være fuldt informerede
om, hvad der s kal s ke, og hvem der s kal mødes
med jeres s øn. I kan bede lederen af PPR om at
s ikre, at der ikke s ker andet end det, I er bekendt
med i forvejen. Når der foreligger en vurdering, s kal
PPR s ende den s kriftligt til både jer og til
s kolelederen, og her s kal det tydeligt fremgå, om I
s om forældre er enige i de vurderinger og fors lag
s om foreligger.

A llerbeds t ville det dog nok være, hvis I kontaktede
både s kolelederen og lederen af Pædagogis k
Ps ykologis k Rådgivning for at fortælle dem, at I er
utrygge ved, at både fys ioterapeut og en fremmed
ps ykolog har talt med jeres s øn uden jeres
forhånds viden. I kan ligeledes gøre s kolelederen
opmærks om på, at I vil inddrages i vurderingerne
af jeres s øns vans keligheder, inden der s ker
henvis ning til s pecialundervis ning. Det har I ret til.
Venlig hils en, Forældrerådgivningen
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