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SAMMENDRAG
Formålet med prosjektet
Formålet med prosjektet er å undersøke om Båtsfjord kommune etterlever lovverk og
nasjonale retningslinjer om spesialundervisning. På bakgrunn av undersøkelsen vil
kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis og bli presentert for områder hvor det er
muligheter for forbedringer.
Revisors konklusjoner
Hovedkonklusjon

Kommunen etterlever bare delvis regler og nasjonale retningslinjer for spesialundervisning.
Det er svakheter og mangler i alle faser av saksgangen, med unntak av fasen hvor PPtjenesten utarbeider sakkyndig vurdering. Praksisen på Nordskogen skole er jevnt over bedre
enn ved Båtsfjord skole, hvor det er til dels betydelige svakheter og mangler i saksgangen.
Det er klare svakheter ved begge skolenes (manuelle) system for dokumentasjon og
arkivering.
Hovedkonklusjonen er et resultat av konklusjonen på følgende underproblemstillinger:
Har skolene tilfredsstillende rutiner for å fange opp elever som kan ha krav på
tilpasset opplæring, herunder spesialundervisning?

Av kommunens to skoler er det bare Nordskogen skole som har tilfredsstillende rutiner for å
fange opp elever som kan ha krav på tilpasset opplæring, herunder spesialundervisning. Ved
Båtsfjord skole er det svakheter i både rutinene for vurdering av elevenes læringsutbytte,
tilpasning av ordinær opplæring og innmelding av spesialundervisningsbehov. Det er klare
svakheter ved begge skolenes (manuelle) system for dokumentasjon og arkivering.
Ber skolene PP-tjenesten utrede behovet for spesialundervisning i de tilfeller eleven
vurderes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring eller når foreldrene
krever det?

Nordskogen skole har praksis for å be PP-tjenesten utrede behovet for spesialundervisning i
de tilfeller eleven vurderes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring eller når
foreldrene krever det. Ved Båtsfjord skole synes det å være en uenighet mellom rektor og
lærerne om vurderingen av om elevene trenger spesialundervisning. Dette forholdet gjør at vi
ikke kan konkludere med at skolen sender henvisning til PP-tjenesten i alle tilfeller en elev, til
tross for eventuelle forsøk med ulike tiltak, ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær
opplæring. Undersøkelsen viser videre at henvisningene ikke i tilstrekkelig grad har det
innhold som kreves.
Gjennomfører PP-tjenesten sakkyndig vurdering av om eleven har behov for
spesialundervisning når skolene ber om det?

PP-tjenesten gjennomfører sakkyndig vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning når skolene ber om det.
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Fatter skolene enkeltvedtak i samsvar med regelverket når PP-tjenesten har foretatt en
sakkyndig vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning?

Skolene fatter ikke i tilstrekkelig grad enkeltvedtak i samsvar med regelverket. Det fattes
skriftlige vedtak i samsvar med PP-tjenestens sakkyndige vurdering, men vedtakene har i
betydelig grad mangler når det gjelder å angi hva vedtaket faktisk innebærer (innhold,
organisering og kompetanse) og til dels også i forhold til noen formelle krav til hva et vedtak
skal inneholde. Foreldre/elev involveres heller ikke nok før skolene fatter vedtak om hvilket
tilbud som skal gis.
Utarbeider skolene individuell opplæringsplan når det er fattet vedtak om
spesialundervisning?

Skolene utarbeider individuell opplæringsplan når det er fattet vedtak om spesialundervisning.
Dette synes å bli gjort på en god måte ved Nordskogen skole, mens det ikke er tilstrekkelig
grad av involvering av lærerne i utarbeidelse av individuell opplæringsplan ved Båtsfjord
skole. Ved denne skolen har deler av undervisningspersonellet ikke fått opplæring i
utarbeidelse av individuell opplæringsplan.
Tilrettelegger skolene opplæringen slik den er beskrevet i individuell opplæringsplan?

Av kommunens to skoler er det bare ved Nordskogen skole det skjer en tilfredsstillende
tilrettelegging av opplæringen slik den er beskrevet i individuell opplæringsplan. Det er
omfattende svikt i tilretteleggingen ved Båtsfjord skole, både på grunn av manglende
kompetanse hos dem som skal gjennomføre spesialundervisningen, lav bemanning og/eller for
svak utnyttelse av personellressursene. Det skjer justeringer i gjennomføringen av
spesialundervisningen, men den skriftlige planen blir som regel ikke endret ved noen av
skolene.
Evaluerer skolene elevens utvikling og hvordan opplæringstilbudet fungerer ut fra de
målene som er satt i individuell opplæringsplan?

Det skjer en evaluering av elevenes utvikling og hvordan opplæringstilbudet har fungert ut fra
de målene som er satt i individuell opplæringsplan, men evalueringen (som framgår av
årsrapporten) er i mange tilfeller mangelfull. Skolenes arbeid med evaluering er således ikke
fullt ut tilfredsstillende.
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Anbefalinger
På bakgrunn av de funn og vurderinger vi har gjort finner vi grunn til å komme med noen
anbefalinger. Siden praksisen ved de to skolene er forskjellig velger vi å knytte anbefalingene
til enten kommunen, begge skolene eller til den enkelte skole.
Vi anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak:
•

Tar i bruk et elektronisk system for å sikre at skolenes arbeid med å vurdere elevenes
læringsutbytte, tilpasning av ordinær opplæring og saksgangen i spesialundervisningssaker blir riktig og fullstendig dokumentert

Vi anbefaler at begge skolene iverksetter følgende tiltak:
•
•
•
•
•

Sikrer at det utarbeides henvisninger til PP-tjenesten som inneholder de opplysninger
og den dokumentasjon PP-tjenesten krever
Sikrer at det utarbeides enkeltvedtak for spesialundervisning i samsvar med
regelverket
Sikrer at det sendes foreløpig svar når saken ikke kan avgjøres innen en måned
Sikrer at foreldre/elev blir gitt mulighet til å uttale seg før det fattes enkeltvedtak om
spesialundervisning
Sikrer at det utarbeides årsrapporter med det innhold som kreves

Vi anbefaler at Båtsfjord skole i tillegg iverksetter følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Sikrer at det innføres en god og lik praksis for vurdering av elevenes læringsutbytte og
tilpasning av ordinær opplæring
Avklarer hva som er tilpasning av ordinær opplæring og hva som er spesialundervisning, og formidler dette til alt undervisningspersonell
Tydeliggjør hvordan spesialundervisningsbehov skal meldes internt
Sikrer at alle berørte lærere blir involvert i utarbeidelsen av – eller orientert om
innholdet i – individuell opplæringsplan
Sørger for tilstrekkelig opplæring i utarbeidelse av individuell opplæringsplan for alle
lærere som deltar i dette arbeidet
Organiserer virksomheten på en slik måte at alle elever som skal ha spesialundervisning får det
Sikrer at personell som gjennomfører spesialundervisning har tilstrekkelig/nødvendig
kompetanse
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INNLEDNING
Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon [periode], vedtatt av
kommunestyret i Båtsfjord kommune 16. februar 2017 (sak 06/17). Det framgår av planen at
det skal utføres en forvaltningsrevisjon av spesialundervisningen i kommunens skoler.
1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Båtsfjord kommune etterlever lovverk og
nasjonale retningslinjer om spesialundervisning. Spesialundervisning er her definert som
tilpasset opplæring der elevens utbytte av ordinær opplæring har blitt vurdert og resultert i et
enkeltvedtak i kommunen. På bakgrunn av undersøkelsen vil kommunen få belyst ulike sider
ved egen praksis og bli presentert for områder hvor det er muligheter for forbedringer.
Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av følgende problemstilling vedtatt av
kontrollutvalget 12. september 2017 (sak 12/17):
Etterlever kommunen regler og retningslinjer for spesialundervisning?
For å kunne svare på problemstillingen må undersøkelsen omfatte hele prosessen knyttet til
spesialundervisning. I følge Utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning kan
saksgangen inndeles i seks faser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ordinær opplæring/bekymringsfasen
henvisning til PP-tjenesten1
sakkyndig vurdering av elevens behov
vedtaksfasen
planlegging og gjennomføring
evaluering og veien videre

Vi har valgt å organisere undersøkelsen etter de nevnte fasene. Følgende
underproblemstillinger er utarbeidet:
Ordinær opplæring/bekymringsfasen
1. Har skolene tilfredsstillende rutiner for å fange opp elever som kan ha krav på
tilpasset opplæring, herunder spesialundervisning?
Henvisning til PP-tjenesten
2. Ber skolene PP-tjenesten utrede behovet for spesialundervisning i de tilfeller eleven
vurderes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring eller når foreldrene
krever det?
1

PP står for «pedagogisk-psykologisk»
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Sakkyndig vurdering
3. Gjennomfører PP-tjenesten sakkyndig vurdering av om eleven har behov for
spesialundervisning når skolene ber om det?
Vedtaksfasen
4. Fatter skolene enkeltvedtak i samsvar med regelverket når PP-tjenesten har foretatt
en sakkyndig vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning?
Planlegging og gjennomføring
5. Utarbeider skolene individuell opplæringsplan når det er fattet vedtak om
spesialundervisning?
6. Tilrettelegger skolene opplæringen slik den er beskrevet i individuell
opplæringsplan?
Evaluering og veien videre
7. Evaluerer skolene elevens utvikling og hvordan opplæringstilbudet fungerer ut fra
de målene som er satt i individuell opplæringsplan?
Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
•

Opplæringslova. Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa av 17. juli
1998 nr. 61. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

•

Forvaltningsloven. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven

•

Forskrift til opplæringslova. Forskrift til opplæringslova av 23. juni 2006 nr. 724.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

•

Utdanningsdirektoratet, Veilederen Spesialundervisning, 2014.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskiltebehov/spesialundervisning/Spesialundervisning/

1.3.2 Utledning av kriterier
Hvilke revisjonskriterier vi har fastsatt og hvordan disse er utledet framgår av rapportens vedlegg 2.
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Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåtene i denne undersøkelsen
har vært intervjuer og dokumentanalyse.
En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av
rapportens vedlegg 3.
1.4.2 Avgrensing
Av praktiske og ressursmessige årsaker har det vært nødvendig å foreta en avgrensning av
undersøkelsen. Undersøkelsen vil tidsmessig avgrenses til skoleårene 2015/2016 og
2016/2017. Revisjonen har gjennomgått elevmapper der det er fattet vedtak om
spesialundervisning, eventuelt der PP-tjenesten har utarbeidet sakkyndig vurdering.
1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene i undersøkelsen
og de data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise
og nøyaktige og at datainnsamlingen har skjedd på en mest mulig nøyaktig måte.
Gyldigheten av dataene (relevans) er sikret ved at all datainnsamling er gjort med
utgangspunkt i revisjonskriteriene og ved at vi har hentet data fra ulike kilder. Når det er
samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, styrker dette kvaliteten eller gyldigheten
i datamaterialet. Det er av samme grunn benyttet ulike metoder, en kombinasjon av intervju
og dokumentgjennomgang. Når de ulike metodene gir et nokså likt bilde av situasjonen,
styrker også det undersøkelsens gyldighet. Alle innsamlede data er gruppert etter
revisjonskriteriene.
Dataenes pålitelighet er sikret ved at vi så langt det har vært mulig har intervjuet flere
personer med overlappende kunnskap om emnet som undersøkes og at intervjureferatene er
verifisert av den eller de vi har intervjuet. De dokumenter vi har gjennomgått er kommunens
interne dokumenter, som i utgangspunktet må anses å inneholde pålitelige data. Dersom det
har vært usikkerhet knyttet til noen av dataene som er presentert er dette påpekt i vurderingen
og eventuelt også i konklusjonen.
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BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
Organisering av oppvekstsektoren i Båtsfjord kommune
Ifølge opplysninger vi har fått fra kommunen er oppvekstsektoren organisert på følgende
måte:
•
•
•
•
•
•

•
•

Det er to grunnskoler, en kulturskole, to kommunale barnehager (ingen private) og en
kommunal PP-tjeneste.
De to skolene favner henholdsvis klassetrinnene 1 – 5 (Nordskogen skole) og 6 – 10
(Båtsfjord skole.
Det er rektor på hver av skolene. Rektor for Nordskogen skole er også rektor for
kulturskolen.
De to barnehagene er Klausjorda barnehage og Nordskogen barnehage. De har hver sin
barnehagestyrer.
Kommunen har 50 % stilling som skolefaglig rådgiver. Denne er delegert det
administrative skoleeieransvaret.
PPT er en del av virksomheten samordnet hjelpetjeneste, som i tillegg består av
helsestasjonen. Leder for PPT er virksomhetsleder for samordnet hjelpetjeneste i 30 % av
sin 100 % stilling.
Barnehagemyndighet og det administrative barnehageeieransvaret ivaretas i praksis av
styrer i Nordskogen barnehage.
Rådmannen er nærmeste overordnede for de to rektorene, leder for samordnet
hjelpetjeneste, de to barnehagestyrerne og skolefaglig rådgiver. I praksis har han delegert
dette til assisterende rådmann når det gjelder de to rektorene og skolefaglig rådgiver.

Skolefaglig rådgiver har i intervju opplyst at hans stilling (som er på 50 %) ble opprettet
høsten 2017. Ifølge han har rollen tidligere (i perioden 2004-2017) vært lite prioritert. Da var
den ivaretatt av personer i ulike administrative stillinger. Han beskriver at «RO-rapporten»2
kom i mai 2017 og at han skal følge opp funnene i den. Det har vært høringsrunder med
foreldre og skolene/lærere, men det har så langt ikke kommet så mye ut av det. «Konkrete
forslag i rapporten skapte ikke mye respons», sier han. Han forteller videre at det har vært en
del turbulens i lederstillingene på Båtsfjord skole, og at han derfor i perioden 1.5. – 30.9.2018
var konstituert som rektor. I denne perioden har hans oppgaver vært mest knyttet til den
stillingen og ikke som skolefaglig rådgiver. Han opplyser at han derfor ikke har så mye
erfaring i sin nåværende rolle.

2

«RO» er forkortelse for en stiftelse som yter rådgivningstjenester til kommunene. Stiftelsen ble opprettet av
daværende Sosialdepartementet og KS.
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Andel elever med spesialundervisning
I henhold til statistikk som er tilgjengelig hos Statistisk sentralbyrå (SSB) er det følgende
utvikling i andel elever med spesialundervisning i Båtsfjord kommune sammenlignet med
gjennomsnittet for alle landets kommuner, kommunene i Finnmark og i KOSTRA-gruppe 3,
som kommunen tilhører:
Figur 1: Andel av elever i grunnskolen med spesialundervisning 2008-2017

Elever i grunnskolen som får spesialundervisning (prosent)
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I følge figur 1 har kommunen vært gjennom en periode med svært høy andel elever med
spesialundervisning, men denne er gradvis redusert de siste årene. I 2017 var andelen likevel
fortsatt markant høyere enn landsgjennomsnittet og ikke fullt så mye høyere, men likevel
betydelig over gjennomsnittet i Finnmark og KOSTRA-gruppen kommunen tilhører.
Utfordringer
I intervju med ansatte ved de to skolene, skolefaglig rådgiver og PPT-leder spurte vi
innledningsvis om de mente det var noen særskilte utfordringer i forbindelse med tilpasning
av opplæringen, herunder spesialundervisning. Alle mente det var utfordringer i større eller
mindre utstrekning. Følgende utfordringer ble i størst grad trukket fram:
•
•
•
•
•
•
•

Høy andel utenlandske/fremmedspråklige elever
Stort og økende omfang av atferdsproblemer
Manglende kunnskap blant lærere, foreldre og administrasjon om hva som er tilpasning av
ordinær undervisning og hva som er spesialundervisning
Lav bemanning ved Båtsfjord skole og i PP-tjenesten
Mangel på lærere med kompetanse innen spesialpedagogikk (spesialpedagoger), særskilt
norskundervisning og håndtering av atferdsvansker
Manglende kartleggingsarbeid (eller dokumentasjon av dette) i skolenes
søknad/henvisning til PPT
Lang behandlingstid (fra behovet er identifisert til spesialundervisning er satt i gang)
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HAR SKOLENE TILFREDSSTILLENDE RUTINER FOR Å
FANGE OPP ELEVER SOM KAN HA KRAV PÅ
TILPASSET OPPLÆRING, HERUNDER
SPESIALUNDERVISNING?
Revisjonskriterier
•
•
•

Skolen skal kontinuerlig vurdere elevenes utbytte av opplæringen
Skolen skal vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi elevene
tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring
Lærerne skal melde fra til rektor når en elev vurderes å ha behov for
spesialundervisning
Data

3.2.1 Generelt
I dokumentet «Internkontrollsystem for tilpasset opplæring og spesialundervisning for skolene
i Båtsfjord kommune» (udatert) framgår kommunens definisjon av tilpasset opplæring:
Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best
mulig utbytte av den ordinære opplæringen.
Det kan være tiltak knyttet til
• organiseringen av opplæringen
• pedagogiske metoder
• arbeid med læringsmiljø
• oppfølging av lokalt arbeid med læreplaner og vurdering
Tilpasset opplæring er derfor noe som gjelder for alle elever.
Det er videre følgende definisjon av spesialundervisning:
•
•

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.
Elevens rett etter opplæringsloven § 5-1 er en individuell rettighet og det er et krav om
at det skal treffes enkeltvedtak etter opplæringsloven § 5-1.

Spesialundervisning er derfor noe som gjelder for noen elever.
Dokumentet inneholder et kapittel for rutine for henholdsvis tilpasset opplæring og
spesialundervisning, men dette kapittelet er uten innhold. Vi har imidlertid mottatt en
beskrivelse av saksgangen i et annet, selvstendig dokument. Rutinen for tilpasning av ordinær
undervisning er i henhold til dette dokumentet som følger:
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1
2
3
4
5
6
7

Hva
Eleven sliter i faget, kontaktlærer/faglærer er bekymret
Kartlegging gjennomføres (M- prøven, Carlsten
og andre kartlegginger som skolen finner formålstjenlige)
Kontaktlærer/faglærer drøfter med rektor/spes.ped
koordinator om hva som bør gjøres
Kontaktlærer/faglærer drøfter med foresatte hva som bør
gjøres videre – TPO
Plan med konkrete målbare tiltak utarbeides og jobbes med 3
– 6 mnd
Kontinuerlig evaluering av planen

8

Videre drøfting med foreldre/foresatte
- Forbedres resultat etter TPO?
- Bør eleven drøftes/henvises samordna hjelpetjeneste
Resultat forbedres – tilbake til ordinær undervisning

9

Resultatet forblir uendret, følg saksgang spesialundervisning!

Ansvarlig
Kontaktlærer/
faglærer
Kontaktlærer/
faglærer
Kontaktlærer
Kontaktlærer
Kontaktlærer
/Faglærer
Kontaktlærer
/Faglærer
Kontaktlærer
/Faglærer
Kontaktlærer
/Faglærer
Kontaktlærer
/Faglærer

Det er i det nevnte dokumentet beskrevet følgende saksgang i spesialundervisningssaker:

1

2

3

4

5

Hva
Tilpassa opplæring er utprøvd (3 – 6 mnd)
Foreldre/foresatte og skole er fortsatt
bekymret
Kontaktlærer melder fra om bekymring til
rektor/spes.ped koordinator
Kartlegging gjennomføres hvis dette ikke er
gjort nylig (M- prøven, Carlsten ol.)
Vanskene må være så store at eleven ikke kan
følge klassens årsplan, men må ha eget
opplegg
Eleven drøftes med samordnet PPT (PPT kan
eventuelt bistå med vurdering av resultat fra
skolens kartlegging)
Lærer må ha med dokumentasjon på alle
utviklingsområder til eleven
Formell henvisning sendes samordnet
hjelpetjeneste
Følg veilederen
Søknad om spesialundervisning utformes med
utgangspunkt i det som ble avtalt på
drøftingsmøtet

6

Frist

7
8
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Ansvarlig
Kontaktlærer

Kontaktlærer

01.02

Kontaktlærer
Spes.pedkoordinator

Nr. A

15.02
Intern

Nr. B

01.03.

Nr.
C1

1. Søknad for nye elever sendes PPT
med skolens uttalelse
2. Søknad for elever som allerede har
spes.underv. sendes PPT med
foreløpig årsrapport
PPT foretar sakkyndig vurdering
Enkeltvedtak fattes

Skjema

Rektor
Kontaktlærer
Foreldre
Foreldre i
samarbeid med
skolen
Rektor
Spes.ped koordinator

C2

01.05
01.06

Nr. D
Nr. E

PPT
Rektor
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9
10

Fyldig og oppdatert IOP utformes og sendes
PPT
Kontinuerlig evaluering av mål og tiltak i
IOPen. Dette blir også evaluert i
ansvarsgruppemøtet sammen med helhetlig
vurdering av eleven (utviklingssamtale).
Årsrapport sendes foreldre/foresatte og PPT

01.10

Nr. F
Nr. C2

Kontaktlærer
Spesialpedagog
Rektor
Kontaktlærere
spesialpedagog

15.06

3.2.2 Vurdering av læringsutbytte
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Skolens arbeid med å vurdere elevenes læringsutbytte er beskrevet i de to første punktene i
rutinen nevnt under forrige punkt:
1

Eleven sliter i faget, kontaktlærer/faglærer er bekymret

2

Kartlegging gjennomføres (M- prøven, Carlsten
og andre kartlegginger som skolen finner formålstjenlige)

Kontaktlærer/
Faglærer
Kontaktlærer/
Faglærer

Intervjuer
Nordskogen skole
I intervju har rektor opplyst at alle lærerne har vært gjennom en felles skolering (MOOC) ved
Høgskolen i Lillehammer, som heter «vurdering for læring». I forbindelse med det har de
utarbeidet en vurderingsstandard som sier noe om hvordan de skal gjøre vurderingsarbeidet,
underveisvurderinger, elevmedvirkning, årshjul og hvilke læringsstrategier som skal være lært
på hvert trinn. Hun forteller at dette vil gjøre undervisningen mer lik. Hun opplyser at
vurderingsstandarden var ferdig i vår, og at de nå jobber med å få tatt den i bruk og eventuelt
justert den.
En spesialpedagog har i intervju fortalt at hun ikke har klasseromsundervisning, kun
spesialundervisning, men at de snakker sammen på skolen. Hun beskriver at det er en liten
skole med to-lærersystem og at de tidlig fanger opp ting og får startet å jobbe med dem tidlig.
De har delprøver og klarer fort å plukke ut hvis det er et problem. «Da går det gjerne rett til
rektor», forteller hun.
En kontaktlærer opplyser at de hele tiden gjør kartlegginger underveis gjennom småtesting i
alle kjernefag (matte, norsk og engelsk). I læreverkene er det kartleggingsprøver, samt
egenvurderinger, som de bruker aktivt. De bruker også pedagogiske grep som å vurdere ukas
mål (vurdering for læring). Hun forteller at de har jobbet de siste to og et halvt årene (med
avslutning våren 2018) med et prosjekt hvor de har utarbeidet en vurderingsstandard, som
inneholder alle prinsippene i vurdering for læring, hvordan de skal jobbe, hva de forventer på
hvert klassetrinn og hva de skal jobbe med av ulike modeller for læring på ulike klassetrinn.
De bruker også Carlsten-test (lesehastighet og rettskrivning) og Udirs kartleggingsprøver for
norsk/matte/IKT/engelsk. Det skjer både høst og vår.
En annen kontaktlærer opplyser at det er mye underveisvurderinger, men at de bortsett fra på
lekser ikke har vært så flinke på skriftlige underveisvurderinger. Han forteller at det er vanlig
å gi en kort kommentar på leksene, og så muntlig ved siden av. Han opplyser videre at leksene
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er nivådifferensiert, hvor elevene er plassert i fire ulike grupper med flytende grenser fordi
elevene vil utvikle seg forskjellig gjennom året. Det er en lesetest og en skrivelekse, som de
går gjennom to dager i uken. Han forteller at de har stasjonsarbeid hvor leksene er en av
stasjonene.
Båtsfjord skole
Rektor opplyser at han har hatt stillingen i fire måneder. Han sier at han er usikker på hvordan
underveisvurdering gis. Det er konferansetimer, men han antar at vurdering og veiledning
skjer overfor eleven hele veien, som kan være skriftlig og/eller muntlig. Sluttvurderingen på
alle klassetrinn er skriftlig. Han forteller at «enkelte gir kanskje ikke en god nok individuell
vurdering, men praksis er stort sett god», og videre at de har en grei dokumentasjonspraksis
på sluttvurdering (vitnemål/høst- og vårkarakterer), men at de likevel bør bli bedre på
dokumentasjon. Han opplyser at de tenker på å ta i bruk systemet «Visma flyt», som har
vurderingsmodul og IOP-modul. Han mener dette er en hensiktsmessig plattform å bruke for
vurdering, dokumentasjon og for å oppnå effektivitet. Anskaffelse av systemet ligger inne i
budsjettforslaget for neste år, opplyser han.
Spesialpedagogisk koordinator opplyser at skolen ikke har noen felles mal for vurdering av
elevenes utbytte av opplæringen. Hun beskriver at det er mange «enkeltmannsforetak». Av
tiltak som er gjennomført innenfor vurdering av læringsutbytte nevner hun at veilederkorpset
fra Utdanningsdirektoratet har vært inne og at det har vært prosjekter som blant annet skriving
i alle fag, lesing i alle fag og «ungdomstrinn i utvikling», hvor de har hatt to ressurslærere
som har prøvd å få dem til å drive mer lik praksis med blant annet vurdering. «Jeg tror ikke vi
er helt der ennå», sier hun om status på dette arbeidet. Hun forteller videre at arbeidet har
stagnert det siste halvåret, hvor det har vært mer drift enn pedagogisk utvikling, fordi det
pågår flere prosjekter og det er ny administrasjon ved skolen.
Noen kontaktlærere har overfor revisjonen beskrevet hvordan de vurderer elevenes
læringsutbytte slik:
«Vi tar små tester underveis på forskjellige måter. Det viktigste er det som skjer underveis, og
ikke sluttvurderingen, fordi vi da kan gjøre tilpasninger.»
«Vi har prøver, gjør observasjoner og diskuterer med læreren vi er sammen med. Det går på
det som er i K063. Det gis tilbakemeldinger, noen ganger muntlig og noen ganger skriftlig».
Revisjonen har videre fått opplyst at spesielle ting, som oppgaver og tekster, skrives ned slik
at det er samlet til de skal ha konferansetimer, eller for å gi beskjed til foreldrene før
konferansetimen. Lærerne kan lese hverandres kommentarer i systemet «Fronter».
Andre kontaktlærere ved skolen opplyser at de nylig har tatt i bruk et opplegg som heter
«Campus egenevaluering», hvor elevene kan vurdere hvor de er. Det gis videre mange
muntlige tilbakemeldinger, samt på prøver, innlevering og fellesoppgaver. En av lærerne
forteller følgende om hvordan de dokumenterer: «Den muntlige [tilbakemeldingen] blir ikke
så godt dokumentert. Det som er basert på tilbakemeldinger i Campus ligger jo der. Spesielle
utfordringer noteres gjerne ned for å ha det med i vurderinger, halvårsvurderinger og sånne
ting. Men vi er nok ikke helt der at all muntlig fagsnakk blir dokumentert. Men elevsamtaler
3

Dette antas å være en forkortelse for LK06, som er det gjeldende læreplanverket. LK06 er fastsatt i forskrift om
overordnede mål og prinsipper i skolen og i forskrift til opplæringsloven.
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og fagsamtaler blir det skrevet referat fra». Han forteller videre at det som kommer fram i
elevsamtalene blir brukt i halvårsvurderinger og konferansetimer med foresatte. Revisjonen
har videre fått opplyst at de bruker et eget skjema for elevsamtaler.
Enkeltsaker
Revisjonen har gått gjennom 12 mapper til elever som har fått vedtak om spesialundervisning
(innvilgelse eller avslag). Vi har valgt å kontrollere 5 elever på Nordskogen skole og 7 elever
på Båtsfjord skole. Elevene er valgt ut tilfeldig med utgangspunkt i en oversikt over alle saker
hvor det foreligger vedtak om spesialundervisning for skoleårene 2016-17 og/eller 2017/18.
Denne oversikten er produsert av kommunen, og inneholder totalt 82 saker. Vår undersøkelse
av enkeltsaker vil således ikke omfatte saker hvor vedtak er fattet for inneværende skoleår,
altså skoleåret 2018/19. Årsaken til at vi har valgt å kun undersøke saker for avsluttede
skoleår er at vi ønsker å kartlegge hele spesialundervisningsprosessen, noe som naturlig nok
vil ha som konsekvens at vi på enkelte områder ikke vil fange opp den praksis skolene har i
dag. Denne praksisen vil imidlertid bli forsøkt belyst på andre måter, i hovedsak gjennom
intervjuer. I mapper hvor det er vedtak for flere år har vi undersøkt saksgangen for vedtaket
som gjelder det sist avsluttede skoleår.
Vi anser en undersøkelsesandel på 15 % (12 av 82 saker) for å være såpass høy at det vil gi
oss et godt grunnlag for å vurdere og konkludere på hvordan skolenes praksis er.
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 1: Vurdering av læringsutbytte4

Samlet

Ja

Ikke opplyst/
uavklart

Nei

Foreligger det dokumentasjon på at eleven har fått
underveisvurdering for høstterminen på alle gjennomførte
klassetrinn?

3

8

0

Foreligger det dokumentasjon på at eleven har fått
underveisvurdering for vårterminen på alle gjennomførte
klassetrinn?

1

10

0

Foreligger det dokumentasjon på at det er gjort en vurdering av
elevens læringsutbytte på alle gjennomførte klassetrinn?

2

7

2

Kilde: 12 elevmapper

Dette fordeler seg slik på de to skolene:
Nordskogen skole
Foreligger det dokumentasjon på at eleven har fått
underveisvurdering for høstterminen på alle gjennomførte
klassetrinn?

Ja

Ikke opplyst/
uavklart

Nei
0

4

0

4

Det er bare 11 saker i denne oversikten fordi mappegjennomgangen ikke ble fullstendig gjennomført på en av
de undersøkte elevene.
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Foreligger det dokumentasjon på at eleven har fått
underveisvurdering for vårterminen på alle gjennomførte
klassetrinn?

1

3

0

Foreligger det dokumentasjon på at det er gjort en vurdering av
elevens læringsutbytte på alle gjennomførte klassetrinn?

1

2

1

Båtsfjord skole

Ja

Ikke opplyst/
uavklart

Nei

Foreligger det dokumentasjon på at eleven har fått
underveisvurdering for høstterminen på alle gjennomførte
klassetrinn?

3

4

0

Foreligger det dokumentasjon på at eleven har fått
underveisvurdering for vårterminen på alle gjennomførte
klassetrinn?

0

7

0

Foreligger det dokumentasjon på at det er gjort en vurdering av
elevens læringsutbytte på alle gjennomførte klassetrinn?

1

5

1

Det framgår av tabellen at det i de fleste undersøkte mappene ikke foreligger dokumentasjon
på underveisvurdering, og heller ikke dokumentasjon på at det er gjort en vurdering av
elevens læringsutbytte, på alle gjennomførte klassetrinn.
3.2.3 Tilpasning av ordinær opplæring
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Skolens arbeid med å tilpasse ordinær undervisning er beskrevet i punktene 3 - 9 i rutinen
nevnt under punkt 3.2.1:
3

5

Kontaktlærer/faglærer drøfter med rektor/spes.ped koordinator om hva
som bør gjøres
Kontaktlærer/faglærer drøfter med foresatte hva som bør gjøres videre –
TPO
Plan med konkrete målbare tiltak utarbeides og jobbes med 3 – 6 mnd

6

Kontinuerlig evaluering av planen

7

8

Videre drøfting med foreldre/foresatte
- Forbedres resultat etter TPO?
- Bør eleven drøftes/henvises samordna hjelpetjeneste
Resultat forbedres – tilbake til ordinær undervisning

9

Resultatet forblir uendret, følg saksgang spesialundervisning!

4
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Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor opplyser at skolen har jobbet mye med «vurdering for læring». En del av dette er
praksisoppgaver som prøves ut i klassene, og som drøftes i lærerkollegiet. Hun forteller at hos
dem fungerer læringspartner5 og stasjonsarbeid6 (for å få variasjon i undervisningen), videre
at de har ambisjoner om å kjøre fagseksjoner i basisfagene med jevne mellomrom, og at de er
kommet i gang med norsk. De har arbeidet på tvers av klassene og sett på nivået på nasjonale
prøver, hvor mye elevene skal kunne når de kommer til 5. klasse, forteller hun.
En spesialpedagog forteller at de gjerne kobler elever på andre grupper med
spesialundervisning eller lager mindre lesegrupper. «Det gjorde jeg i fjor, da var det ingen
med spesialundervisning. Så prøver vi og ser om det funker før vi eventuelt melder fra til PPT
hvis eleven trenger noe mer», beskriver hun.
En kontaktlærer har opplyst at det er to pedagoger i klassen i norsk, matte og engelsk når det
er mer enn 15 elever i en klasse. Hun forteller følgende om hvordan de arbeider med å tilpasse
undervisningen: «Vi bruker fokusgrupper. I norsk […] har vi fire nivå. Vi jobber også mye på
stasjoner, som også er nivådelt. Dette gir variasjon. Stasjonsarbeid fungerer godt for de
fleste, men noen trenger oppfølging fra for eksempel assistent. Det krever imidlertid
voksenressurser, at vi er tett på. Tidlig innsats er viktig.»
En annen kontaktlærer har gitt uttrykk for at skole-hjem-samarbeidet er veldig viktig i
tilpasningen av undervisningen fordi det kan skje ting som gjør at de må justere på nivå eller
krav. Han har videre fortalt at «vi justerer også i forhold til resultatet på nasjonale prøver, for
eksempel på leseferdighet, hvor kommunen har scoret dårlig. Vi prøver å løfte elevene
gjennom gode mestringsopplevelser.».
Båtsfjord skole
Rektor har beskrevet hans inntrykk av hvordan tilpasning av ordinær undervisning foregår
slik:
«Det jobbes veldig godt «på gulvet» med å vurdere og prøve ut tiltak, men vi har en del
«privat praksis» som både fungerer og ikke fungerer. Jeg tror vi trenger å åpne opp noen av
disse «enkeltmannsforetakene» og få delt den gode praksisen. Lærerne er egentlig veldig
flinke til å prøve ut noe nytt, men det er vanskelig å trenge igjennom til enkelte.»
Spesialpedagogisk koordinator har fortalt at hver kontaktlærer gjennomfører elevsamtaler for
å finne ut hvordan elevene har det på skolen og hvordan de selv mener de gjør det faglig, de
har utviklingssamtale sammen med foresatte og team-møte hver tirsdag der teamet
(kontaktlærer og faglærere) drøfter hvordan det går med enkeltelever og klassen generelt.
Hver lærer utarbeider vurderingskriterier i sine fag. Hun beskriver dette arbeidet slik:
«Vi håper at hver gang en elev skal ha en prøve eller noe annet de skal vurderes på, får
presentert vurderingskriteriene i forkant, slik at når perioden er omme får de en
5

Læringspartner er en metode hvor elevene arbeider sammen i par. Formålet er å øke elevenes læringsutbytte.
Stasjonsarbeid er en metode for å tilrettelegge for tilpasset undervisning. Opplæringen har til hensikt å
tilrettelegge undervisningen til elevens utviklingsnivå, slik at de på best mulig måte kan utvikle seg videre.
6
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tilbakemelding basert på disse kriteriene. Det har vært målet, og jeg håper det er slik lærerne
gjør det. Elever som sliter med å nå målene blir fanget opp i denne prosessen. Men det er
forskjell på hvor mye lærerne ønsker å gjøre med dette. Vi har mange lærere som er gode på
å tilpasse undervisningen hvis de ser elever som henger etter. Det kan være undervisning på
kveldstid, å være i en liten gruppe eller å «skjevdele klassen» ved at noen elever får
undervisning i grupper i temaer hvor de har behov for det. Alt dette er tilpasning av ordinær
opplæring, og det har vi blitt ganske mer bevisste på det siste året. Lærerne vet mer om hva
de kan og bør gjøre før de går til søknad om spesialundervisning.»
Noen kontaktlærere på ett klassetrinn har gitt uttrykk for at de «etter beste evne» prøver å
tilpasse undervisningen innenfor det de har mulighet for. De beskriver dette slik:
«Vi må kanskje kjøre intensive kurs, eller at noen må gjøre det på andre måter. Det gjør vi
hele tiden.»
«Vi ser ut fra tester eller lekser hvem som har forstått hva, så legger vi opp undervisningen ut
fra det. For eksempel at noen tas ut av klassen for å få undervisning i roligere omgivelser.»
Kontaktlærerne har videre fortalt at de i løpet av høsten har dannet seg et bilde av hvordan
situasjonen i klassen er. Når det gjelder konkret tilpasning nevner de at det etter jul vil settes
av noen timer i norsk hvor elever som sliter med forskjellige ting blir tatt ut av klassen. «Det
er mulig når det er flere lærere», har en av lærerne uttalt.
En av lærerne påpeker at det er forskjellig hvor mye lærerne ved skolen arbeider med å
tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Dette uttrykker hun slik: «[…] I tillegg er det
muligens litt "lettere" for oss som har jobbet så lenge og gjerne tar i et ekstra tak.
For nye folk eller de som ikke er så glad i dette ekstra ansvaret, kan det kanskje bli verre.»
En kontaktlærer på et annet klassetrinn forteller at de i praksis ikke tilpasser opplæringen så
mye som de burde, noe han mener skyldes «det ikke-fungerende to lærer-systemet». Han
beskriver dette slik:
«Vi prøver å kjøre varierte oppgaver og forskjellige diskusjonsgruppeoppgaver. Vi satser på
ting som er relevant for dem. Men vi sliter med å dekke hele elevgruppa når vi er bare én
lærer, fordi klassen er stor og mange ikke klarer å arbeide selvstendig. Da får vi ikke gjort
tilpasninger så mye som vi burde.»
En annen kontaktlærer forteller at de har få timer i et av de mest sentrale fagene, og at det er
en stor utfordring i forhold til å tilpasse undervisningen. Hvordan tilpasningen gjøres i andre
fag han har elevene i beskriver han på følgende måte:
«Elevene blir delt opp ut fra hvem som kan hjelpe hverandre. Noen ganger blir sterke elever
satt sammen slik at de kan jobbe med mer utfordrende oppgaver. Når de svake blir satt
sammen med andre på sitt nivå blir de presset til å gjøre noe selv. Det har jeg gjort noen
ganger.»
En kontaktlærer har fortalt at det i fjor var et ganske stort sprik mellom elevene i klassen, også
når det gjelder interesser. Han brukte derfor å kjøre «frie» oppgaver, der det var et tema som
de kunne presentere på den måten de selv ville, ut fra hva som interesserte dem. Da han
underviste i naturfag var han opptatt av at de skulle gjøre praktiske ting, for eksempel å bruke
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nærmiljøet når de hadde om økologi. Han beskriver at de var en del ute og at elevene fikk
prøve mye «rart», noe han mener var viktig for motivasjonen deres. Han viste også praktiske
forsøk for å vekke interessen deres.
PPT
PPT-leder har fortalt at de for cirka to år siden startet med revidering av internkontrollen for
spesialundervisningen, for å få til endringer, og at det ble laget en mal for gangen i
spesialundervisning og hvordan man skal skille mellom tilpasset opplæring og
spesialundervisning. Hun ga imidlertid uttrykk for at de sliter med å få det på plass, og at mye
skyldes at det har vært stor utskiftning av rektorer, og noen perioder uten rektor. Det har vært
lite kontinuitet på ledersiden på Båtsfjord skole og til dels også på Nordskogen skole, forteller
hun.
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 2: Tilpasning av ordinær opplæring7

Samlet

Ja

Ikke opplyst/
uavklart

Nei

Foreligger det dokumentasjon på at det er gjort tilpasninger i
ordinær opplæring?

4

1

6

Hvis nei på forrige punkt, framgår årsak til at det ikke er gjort
tilpasninger?

0

1

0

Kilde: 12 elevmapper

Dette fordeler seg slik på de to skolene:
Nordskogen skole

Ja

Ikke opplyst/
uavklart

Nei

Foreligger det dokumentasjon på at det er gjort tilpasninger i
ordinær opplæring?

2

1

1

Hvis nei på forrige punkt, framgår årsak til at det ikke er gjort
tilpasninger?

0

1

0

Båtsfjord skole
Foreligger det dokumentasjon på at det er gjort tilpasninger i
ordinær opplæring?

Ja

Ikke opplyst/
uavklart

Nei
2

0

5

I de fleste av de undersøkte mappene var det veldig krevende å finne ut om det er gjort
tilpasninger i ordinær opplæring. Om det er gjort tilpasninger eller ikke må vi derfor holde
åpent i 6 av sakene.

7

Det er bare 11 saker i denne oversikten fordi mappegjennomgangen ikke ble fullstendig gjennomført på en av
de undersøkte elevene.
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3.2.4 Melding til rektor
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Det er i rutine for saksgang i spesialundervisningssaker, som framgår av punkt 3.2.1, følgende
punkt vedrørende melding til rektor:

1

Hva
Tilpassa opplæring er utprøvd (3 – 6 mnd)
Foreldre/foresatte og skole er fortsatt
bekymret
Kontaktlærer melder fra om bekymring til
rektor/spes.ped koordinator

Frist

Skjema

Ansvarlig
Kontaktlærer

Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor beskriver at de har jevnlige kartleggingsprøver i ulike fag på ulike trinn og at hun ser
på disse sammen med kontaktlærerne. Elever de er bekymret for drøftes med PPT i møte hver
måned. Hun har videre opplyst at de kjører særskilte kartlegginger hvis de mistenker lese- og
skrivevansker, at de prater med foreldrene og at de vurderer tiltak eller henvisning til PPT ut
fra drøftingene. Hun gir uttrykk for at «tidlig innsats er viktig».
En spesialpedagog ved skolen opplyser at behov om spesialundervisning meldes til rektor, og
at de er klar over deres plikt til å gjøre dette. Hun forteller videre at det ikke er et ressurs-/
spes.ped.-team på skolen.
En kontaktlærer har opplyst at de noterer avvik, hvis de ser at det har pågått over tid, typisk 13 uker avhengig av hva det er, og at de har en løpende dialog med rektor og foreldre.
Båtsfjord skole
Rektor har ikke kommet med noen opplysninger som kan belyse hvordan rutinen for å melde
fra internt er når det identifiseres behov for spesialundervisning. Spesialpedagogisk
koordinator har imidlertid forklart at skolen har en saksgang for når ting skal være inne. Hun
beskriver at spesialundervisning kan søkes hele året, men som regel skrives søknadene i
februar slik at PPT har dem til 1. mars. PPT skriver så sin sakkyndige vurdering til i april/mai.
Alt skal være klart til i mai. Da skal de begynne å jobbe med IOP, rett etter at enkeltvedtaket
foreligger. Hun har videre uttalt at «i praksis skrives som regel ikke enkeltvedtakene før i
sommerferien eller etter sommerferien. Rutinen er at IOP skal være ferdig til 1. oktober. De
siste årene har vi hatt elever som har fått tildelt spesialundervisning midt i året. Med en gang
vi vet en elev vil få spesialundervisning, før det er fattet vedtak, begynner vi å jobbe med IOP,
basert på informasjon i ansvarsgruppemøter og etter avtale med rektor om antall timer og
organisering og sånt. Utkast til IOP foreligger altså før det er fattet et formelt vedtak».
Revisjonen har også fått opplyst av spesialpedagogisk koordinator at skolen har møte med
PPT på begynnelsen av året, sammen med kontaktlærerne, om hvilke elever som er aktuelle
for spesialundervisning, og at de da blir enige om antall timer, organisering og hva målene
skal være. «Alt blir avtalt på begynnelsen av året, i januar/februar. Vedtakene blir sett på som
en formalitet», forteller hun.
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En kontaktlærer har beskrevet rutinen for å melde fra internt ved å fortelle om en fersk
spesialundervisningssak de har hatt. Hun forklarer at de begynte med å snakke med forelder
til eleven om vedkommende var enig i at eleven skulle ha spesialundervisning, at de deretter
tok det opp med spesialpedagogisk koordinator, som så tok det videre med PPT. Hun sier at
de måtte fylle ut diverse skjemaer og at det skal utarbeides en faglig rapport ved henvisning til
PP-tjenesten. Hun har videre opplyst at før det ble sendt inn noe fikk forelderen lese
igjennom, slik at vedkommende skulle være innforstått med hva det gikk ut på, og dermed
også hadde mulighet til å si seg enig eller uenig.
En annen kontaktlærer karakteriserer tilstanden slik: «Det er blitt mye bedre. Da jeg begynte
som kontaktlærer var det ikke system, men det har vi nå.».
Kontaktlærerne på et klassetrinn beskriver rutinen for å melde fra internt på følgende måte:
«Jeg kjenner ikke til slike rutiner. I et tilfelle i år gikk jeg og maset, først på
spesialpedagogisk rådgiver her. I forbindelse med andre møter med PPT har jeg tatt denne
eleven direkte opp med dem. Nå har snøballen begynt å rulle.»
«Det går ufattelig tregt. Det er mange formularer som skal fylles ut. Vi varslet i september
måned og ennå har ikke eleven fått spesialundervisning. I siste halvår i fjor fikk eleven noen
3’ere, som faglærer har sagt var noe høyt satt. Men det førte til at eleven har mistet
spesialundervisningen. Det kan ikke være slik at hvis eleven får en 3’er mister hun
spesialundervisningen og så må det skrives «en hel bok» for å få henne inn igjen. Det virker
som det på alle mulige måter gjøres vanskelig for eleven å få spesialundervisning.»
Revisjonen har fått også andre beskrivelser av lærernes arbeid med å gi elevene et
spesialundervisningstilbud. Dette er uttrykt slik:
«Elever som skulle ha spesialundervisning i fjor, men som mistet det, fikk plutselig ikke
spesialundervisning nå i høst. Vi fikk tilbakemelding om at det «bare var oss» som hadde
kartlagt og funnet ut at de trengte det. Det ble gjort fordi kommunen skal spare penger.»
«En elev som mistet nesten alle timene i spesialundervisning klagde og fikk medhold, og det
er litt kaos der. Eleven mistet tre måneder, og det er ennå ikke på stell.»
«14 elever mistet spesialundervisningen, men bare to klagde.»
«Vi bruker mye tid og ressurser for at ungene skal få det de har krav på, men kommunen gjør
det vanskelig for oss.»
«Vi får hele tiden beskjed om at det mangler folk og penger. Hvis vi presser på får vi til svar
at det vil gå ut over andre klasser. Det gir meg en dårlig følelse, og det blir plutselig mitt valg
og ikke de som sitter og administrerer sitt. Da blir det til at man ikke gjør det så ofte.»
«Det nytter ikke å si ifra, det blir bare støy og det skjer ingenting, og da orker vi ikke å gjøre
det.»
Rektor har på sin side gitt uttrykk for at «mye ligger i forståelsen av hva som er
spesialundervisning og hva som er tilpasset opplæring, og i at vi må få mulighet til å drive en
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mer effektiv skole med de ressursene vi har. […] Det må være lov å ta opp spørsmålet om
spesialundervisningen nytter, om det er det eleven har behov for, uten at det skal bli
fullstendig «krig».»
Skoleeier
Skolefaglig rådgiver har opplyst at «RO-rapporten» også omtaler forskjellen på tilpasset
undervisning og spesialundervisning. Han mener dette er et område der kompetansen hos
skolene er for dårlig og at det kan føre til at det gis meldinger om behov for spesialundervisning også når det ikke er grunnlag for det. «Det kan være noe av forklaringen på de
høye tallene på spesialundervisning hos oss», sier han.
Skolefaglig rådgiver har i forbindelse med verifisering av rapportutkast gitt tilbakemelding
om at det ikke er saklig korrekt at 14 elever mistet spesialundervisningen, slik en av lærerne
har uttalt. Han opplyser at kun en av disse elevene fikk avslag, men mange av dem fikk
mindre enn det ble søkt om. Alle vedtakene, også avslaget, var i samsvar med PPT sin
sakkyndige uttalelse når det gjaldt antall timer. Han opplyser videre at det er korrekt at det
kom inn to klager på rektors vedtak om spesialundervisning for inneværende skoleår. Begge
klagerne fikk medhold hos Fylkesmannen, og rektors vedtak ble opphevet. Dette skyldtes
imidlertid ikke at rektor innvilget færre timer spesialundervisning enn det var søkt om, men at
både sakkyndig vurdering fra PPT og rektors enkeltvedtak var mangelfulle.
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 3: Melding til rektor8

Samlet

Ja

Foreligger det dokumentasjon på at det er meldt fra til rektor at
eleven vurderes å ha behov for spesialundervisning?

Ikke opplyst/
uavklart

Nei
8

1

2

Kilde: 12 elevmapper

Dette fordeler seg slik på de to skolene:
Nordskogen skole

Ja

Foreligger det dokumentasjon på at det er meldt fra til rektor at
eleven vurderes å ha behov for spesialundervisning?
Båtsfjord skole
Foreligger det dokumentasjon på at det er meldt fra til rektor at
eleven vurderes å ha behov for spesialundervisning?

Ikke opplyst/
uavklart

Nei
3

Ja

1

Ikke opplyst/
uavklart

Nei
5

0

0

2

8

Det er bare 11 saker i denne oversikten fordi mappegjennomgangen ikke ble fullstendig gjennomført på en av
de undersøkte elevene.
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Vurderinger
3.3.1 Vurdering av læringsutbytte
Skolen skal kontinuerlig vurdere elevenes utbytte av opplæringen. Vår undersøkelse viser at
dette gjøres, men at det er ulik praksis på de to skolene. På Nordskogen skole har det over tid
vært arbeidet med å komme fram til en felles praksis for hvordan dette skal gjøres, og det
foreligger en vurderingsstandard som er under innføring. Dette framstår for revisjonen som et
verktøy som i vesentlig grad kan bidra til å sikre at skolen vurderer læringsutbyttet på en
tilfredsstillende måte for alle elever.
Ved Båtsfjord skole framstår praksis for å vurdere læringsutbytte å være mer variert. Det har
vært gjennomført tiltak for å få praksisen mer lik, men ifølge spesialpedagogisk koordinator
har dette arbeidet stoppet opp, og de er ikke i mål. Det er heller ingen felles vurderingsstandard, slik det er på Nordskogen skole. Det synes altså å være rom for forbedringer på
dette området ved Båtsfjord skole.
Når det gjelder dokumentasjon av skolens vurdering av elevenes læringsutbytte har
mappegjennomgangen avdekket at det i de fleste undersøkte elevmapper mangler
dokumentasjon på underveisvurdering på ett eller flere klassetrinn. Dette kan skyldes at
dokumentasjonen ikke er utarbeidet, men det er kanskje mer sannsynlig at dokumentasjonen
ikke er arkivert. Skolenes manuelle system for dokumentasjon/arkivering har etter vår
oppfatning klare svakheter i så måte.
3.3.2 Tilpasning av ordinær opplæring
Skolen skal vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi elevene tilfredsstillende
utbytte av ordinær opplæring. Kommunen har skriftlige rutiner på dette området som vi
vurderer som egnet til å sikre at det skjer tilpasning av ordinær opplæring, så fremt de følges.
Vi har ikke funnet noe som indikerer at dette ikke fungerer greit ved Nordskogen skole. Alle
vi har snakket med ved Båtsfjord skole har imidlertid gitt uttrykk for at dette ikke ivaretas
godt nok ved deres skole. Rektor og spesialpedagogisk koordinator mener at det er noen
lærere som har en praksis som ikke er tilfredsstillende, og flere kontaktlærere sier at de ikke
klarer å tilpasse undervisningen i tilstrekkelig grad når de er alene med klassen. Ved Båtsfjord
skole synes det altså å skorte på både opplæring (i anbefalt praksis) og personell.
3.3.3 Melding til rektor
Lærerne skal melde fra til rektor når en elev vurderes å ha behov for spesialundervisning. Vår
undersøkelse viser at dette skjer ved begge skolene. Det synes ikke å være en formell
prosedyre for dette ved noen av skolene, men meldingspraksisen ser ut til å fungere bedre ved
Nordskogen skole enn ved Båtsfjord skole, hvor en lærer har sagt at han ikke kjenner til at det
er rutiner for å melde fra om spesialundervisningsbehov. Lærerne vi har snakket med ved
Båtsfjord skole har vært klare på at de blir møtt med motstand når de gir slik beskjed, at de
må kjempe for å bli hørt, og at dette går ut over deres motivasjon for å melde inn
spesialundervisningsbehov. Vi har forstått det slik at rektor og skolefaglig rådgiver er av den
oppfatning at noen av lærernes meldinger kan gjelde behov som kan ivaretas ved tilpasning av
ordinær undervisning. Lærernes beskrivelse av situasjonen gjør imidlertid at vi ikke kan
konkludere med at det i alle tilfeller gis melding til rektor når en elev vurderes å ha behov for
spesialundervisning.
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Etter revisjonens oppfatning kan mye av «støyen» rundt innmelding av spesialundervisningsbehov ved Båtsfjord skole skyldes at det ikke i tilstrekkelig grad er avklart og formidlet hva
som kan ivaretas gjennom tilpasning av ordinær undervisning og hva som er spesialundervisning. At det mangler kunnskap om dette er hevdet av flere av personene vi har
intervjuet. Vi mener derfor dette er et område kommunen bør sette et særskilt fokus på.
Konklusjon
Av kommunens to skoler er det bare Nordskogen skole som har tilfredsstillende rutiner for å
fange opp elever som kan ha krav på tilpasset opplæring, herunder spesialundervisning. Ved
Båtsfjord skole er det svakheter i både rutinene for vurdering av elevenes læringsutbytte,
tilpasning av ordinær opplæring og innmelding av spesialundervisningsbehov. Det er klare
svakheter ved begge skolenes (manuelle) system for dokumentasjon og arkivering.
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BER SKOLENE PP-TJENESTEN UTREDE BEHOVET
FOR SPESIALUNDERVISNING I DE TILFELLER
ELEVEN VURDERES Å IKKE HA TILFREDSSTILLENDE
UTBYTTE AV ORDINÆR OPPLÆRING ELLER NÅR
FORELDRENE KREVER DET?
Revisjonskriterier
•
•
•
•

Skolen skal sende en henvisning til PP-tjenesten når en elev, til tross for eventuelle
forsøk med ulike tiltak, ikke vil kunne få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring
Skolen skal sende en henvisning til PP-tjenesten når foreldrene/eleven krever det
Skolen skal innhente foreldrenes/elevens samtykke til at det kan foretas en sakkyndig
vurdering
Henvisningen bør skje skriftlig og inneholde en beskrivelse av skolens kartlegging,
iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen og evaluering av disse tiltakene
Data

4.2.1 Henvisning til PP-tjenesten på skolens initiativ
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Skolenes rutiner for henvisning til PP-tjenesten framgår av punktene 2-6 i rutinen nevnt under
punkt 3.2.1:

2

3

4

5

Hva
Kartlegging gjennomføres hvis dette ikke er
gjort nylig (M-prøven, Carlsten ol.)
Vanskene må være så store at eleven ikke kan
følge klassens årsplan, men må ha eget
opplegg
Eleven drøftes med samordnet PPT (PPT kan
eventuelt bistå med vurdering av resultat fra
skolens kartlegging)
Lærer må ha med dokumentasjon på alle
utviklingsområder til eleven
Formell henvisning sendes samordnet
hjelpetjeneste
Følg veilederen
Søknad om spesialundervisning utformes med
utgangspunkt i det som ble avtalt på
drøftingsmøtet

6
1. Søknad for nye elever sendes PPT
med skolens uttalelse
2. Søknad for elever som allerede har
spes.underv. sendes PPT med
foreløpig årsrapport
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Frist

Skjema

01.02

Ansvarlig
Kontaktlærer

Kontaktlærer
Spes.pedkoordinator

Nr. A

15.02
Intern

Nr. B

01.03.

Nr.
C1

Rektor
Kontaktlærer
Foreldre
Foreldre i
samarbeid med
skolen
Rektor
Spes.ped koordinator

C2
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Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor har i intervju sagt at de alltid drøfter med PPT før det sendes en henvisning, at
foreldrene signerer henvisningen og at det ofte er kontaktlærer som anbefaler henvisning.
Båtsfjord skole
Spesialpedagogisk koordinator har i e-post beskrevet henvisningsfasen på følgende måte:
Vi snakker med de andre i lærerteamet som har eleven om de opplever de samme
utfordringene, så snakker vi med de foresatte om de opplever noe av den samme
problematikken og i et slikt møte mellom foresatte og kontaktlærer bestemmes det hvilke tiltak
vi skal prøve innenfor en periode på minst 3 måneder. I denne fasen kan vi også be om et
drøftingsmøte med PPT der vi drøfte[r] eleven med navn etter godkjenning fra de foresatte og
vi får tips og veiledning i forhold til andre tiltak som kan prøves ut. Hvis disse tiltakene ikke
ser ut til å ha effekt, vil vi ha et møte [med] de foresatte der vi drøfter om eleven skal henvises
videre. Hvis de foresatte samtykker, kontakter vi PPT og informere[r] at det vil komme en
henvisning på den aktuelle eleven og hva eleven kommer til å bli henvist for. Henvisningen
skrives på et eget skjema utviklet for kommunen der vi beskriver bakgrunnen for henvisningen
og vi legger ved dokumenter som sier noe om elevens vansker.
Noen av opplysningene som framkommer under punkt 3.2.4 «Melding til rektor» omfatter
også skolens praksis med å sende henvisninger/søknader til PPT. Dette gjelder i hovedsak
læreres opplevelse av å bli møtt med motstand når de gir beskjed om elever de mener har
behov for spesialundervisning.
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 4: Henvisning til PP-tjenesten

Samlet for begge skolene
Er det sendt henvisning til PPT?

Ja

Nei

11

0

Ikke opplyst/
uavklart
1

Kilde: 12 elevmapper

4.2.2 Henvisning til PP-tjenesten på foreldrenes/elevens initiativ
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Det framgår ikke av de skriftlige rutinene hvordan saker hvor foreldre/elev krever henvisning
skal behandles.
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Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor har i intervju opplyst at det skjer at foreldre krever at det sendes henvisning til PPtjenesten. «Jeg har bare opplevd at henvisning går via skolen. Vi har aldri stoppet det. Når
foreldrene uttrykker bekymring er det som regel en grunn til det», forteller hun.
Båtsfjord skole
Spesialpedagogisk koordinator har beskrevet skolens rutine for å sende henvisning når
foreldrene/eleven krever det i e-post til revisjonen. Hun beskriver rutinen slik:
Det er noe vi sjelden opplever, men rutinen er som beskrevet ovenfor [se punkt 4.2.1, vår
anm.]. Vi har et drøftingsmøte med PPT der vi informere om foresattes/elevens ønske og vi
samler dokumentasjon som kan vise elevens vansker og setter inn tiltak hvis det ikke allerede
er gjort. Hvis det allerede har vært satt inn tiltak og foresatte/eleven krever en henvisning så
informere vi PPT (ofte gjennom en telefonsamtale siden de ofte er kjent med saken på
forhånd) om at det vil komme en henvisning på den aktuelle eleven, hva henvisningen gjelder
og at den kommer på ønske fra foresatte/eleven.
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 5: Henvisning til PP-tjenesten etter krav fra foreldre

Ja
Har foreldrene krevd at det sendes henvisning til PPT?

Nei
0

Ikke opplyst/
uavklart

0

12

Kilde: 12 elevmapper

4.2.3 Foreldrenes/elevens samtykke til sakkyndig vurdering
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Foreldres rolle i forbindelse med henvisning til PPT framgår av punktene 4 og 5 i rutinen for
spesialundervisning:

4

5

Hva
Formell henvisning sendes samordnet
hjelpetjeneste
Følg veilederen
Søknad om spesialundervisning utformes med
utgangspunkt i det som ble avtalt på
drøftingsmøtet

Frist

Skjema
Nr. A

15.02
Intern

Nr. B

Ansvarlig
Rektor
Kontaktlærer
Foreldre
Foreldre i
samarbeid med
skolen

Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor opplyser at foreldrene signerer henvisningen/søknad om sakkyndig vurdering.
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Båtsfjord skole
Rektor har i intervju beskrevet hvordan samtykke innhentes på følgende måte:
«Det er slik at skolen skriver og foresatte signerer. Men det vanlige er at det hentes samtykke
helt i starten av prosessen, ved ansvarsgruppemøte og lignende».
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 6: Foreldrenes/elevens samtykke til sakkyndig vurdering

Ja
Er det innhentet samtykke fra foreldrene/eleven om at det kan
sendes henvisning?

11

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

0

1

Kilde: 12 elevmapper

I de undersøkte sakene har en av eller begge foreldrene signert søknaden/henvisningen.
4.2.4 Henvisningens form og innhold
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Revisjonen har fått tilsendt maler for skjema/dokumenter som brukes i spesialundervisningssaker. Det er en mal for «søknad om spesialpedagogisk hjelp» og en mal for «skolens uttalelse
vedrørende søknad om spesialundervisning». Det framgår av malene at foreldrene skriver
under søknaden, mens kontaktlærer eller spesialpedagog skriver under uttalelsen.
Søknadsmalen inneholder rubrikker for barnets personalia, navn og kontaktinformasjon til
foreldre, antall timer det søkes om for henholdsvis spesialundervisning og barneveileder og
begrunnelse (diagnose, vansker, atferd, språk og lignende). Den inneholder også en
standardtekst som sier hva foreldrene samtykker til når de skriver under skjemaet.
Malen for skolens uttalelse inneholder, bortsett fra personalia til barn og foreldre, felt for
«tidligere tiltak (3 siste år), omfang og erfaringer (tilpassa opplæring)», «beskrivelse av
elevens hovedvansker og sterke/positive sider», «beskrivelse av hvordan spesialundervisning
tenkes organisert (omfang, innhold, enetimer/gruppe/i klasse og mål)» og «annet av
betydning». I henhold til malen skal kopi sendes til foreldre/foresatte.
Intervjuer
Nordskogen skole
I intervju har rektor fortalt følgende om henvisningen til PPT:
«Henvisningen inneholder en redegjørelse for hvem eleven er, hvilke vansker eleven har,
utprøvde tiltak og kartleggingsprøver. Foreldrene kan også skrive noe om sitt barn. Det
foregår for tiden en justering av henvisningsskjemaet som følge av tilsyn fra fylkesmannen».

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 26

Båtsfjord kommune, 2017-2020, Spesialundervisning

Båtsfjord skole
Rektor har uttalt at han er vant til at henvisning skal følges av skolens kartlegging, men at han
har for lite erfaring med dette fra Båtsfjord skole til å kunne si noe om hvordan dette er ved
skolen.
Som det framgår av punkt 4.2.1 ovenfor har spesialpedagogisk koordinator beskrevet
henvisningsfasen, hvor hun sier følgende om henvisningens form og innhold:
Henvisningen skrives på et eget skjema utviklet for kommunen der vi beskriver bakgrunnen
for henvisningen og vi legger ved dokumenter som sier noe om elevens vansker.
PPT
PPT-leder har i intervju fortalt om utfordringer innen tilpasning av undervisning/
spesialundervisning. Når det gjelder henvisningene fra skolene sier hun følgende:
«Det har vært en praksis med at det har fulgt veldig lite med henvisningen fra skolene. Nå
sender vi henvisninger i retur hvis det mangler for eksempel kartlegginger, men vi sliter
likevel med å få det vi trenger. Skolene har forventet at vi skulle gjøre alt av kartlegginger,
men det gjør vi ikke lenger. Vi skal bare gjøre kartlegginger ut over det skolen gjør.»
Skoleeier
Skolefaglig rådgiver har i intervju gitt uttrykk for hva han mener er utfordringer innen
området tilpasset opplæring/spesialundervisning. Han sier følgende om skolenes arbeid med å
utarbeide henvisninger til PPT:
«PPT bruker veldig mye av sin tid på utredninger og sakkyndig-uttalelser. Det skyldes stor
arbeidsmengde og et for dårlig grunnlagsarbeid fra skolenes side. Skolene mangler
spesialpedagogisk kompetanse og det gir dårlig grunnlag for PPTs arbeid. Det forsinker
prosessen, og påvirker igjen skolenes arbeid med dette. Skolene blir en “propp” i systemet.»
«Skolene fanger opp mye i dagliglivet på skolen, og melder inn mye. Men det skorter på
skolens kompetanse og forholdene dokumenteres derfor for dårlig. Meldingene til PPT må bli
bedre/mer konkret.»
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 7: Henvisningens form og innhold

Samlet
Er henvisningen skriftlig?

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

11

0

1

11

0

1

Inneholder henvisningen beskrivelse av
- skolens kartlegging
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- iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen

10

1

1

5

5

2

- evaluering av iverksatte tiltak
Kilde: 12 elevmapper

Dette fordeler seg slik på de to skolene:
Nordskogen skole

Ja

Er henvisningen skriftlig?

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

4

0

1

- skolens kartlegging

4

0

1

- iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen

4

0

1

- evaluering av iverksatte tiltak

1

3

1

Inneholder henvisningen beskrivelse av

Båtsfjord skole
Er henvisningen skriftlig?

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

7

0

0

- skolens kartlegging

7

0

0

- iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen

7

0

0

- evaluering av iverksatte tiltak

4

2

1

Inneholder henvisningen beskrivelse av

Vurderinger
4.3.1 Henvisning til PP-tjenesten på skolens initiativ
Skolen skal sende en henvisning til PP-tjenesten når en elev, til tross for eventuelle forsøk
med ulike tiltak, ikke vil kunne få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring. Ved
Nordskogen skole er rektor direkte involvert i sakene hvor spesialundervisning kan være
aktuelt, og det skjer en vurdering av tiltak eller henvisning etter drøftinger hvor også PPT
deltar. Vi har ingen opplysninger som tilsier at dette ikke ivaretas på en god måte ved skolen,
og at henvisning sendes i de tilfeller elever vurderes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av
ordinær opplæring. Spesialpedagogisk koordinator ved Båtsfjord skole har beskrevet
henvisningsfasen ved skolen. Hun beskriver en praksis som virker betryggende i forhold til å
sikre at det sendes henvisning til PPT når en elev, til tross for forsøk med ulike tiltak, ikke vil
kunne få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring. Kontaktlærernes beskrivelse av deres
erfaringer med å melde fra om spesialundervisningsbehov, at de møter motstand, gjør oss
imidlertid usikre på om skolen sender henvisning/søknad i alle tilfeller dette burde vært gjort.
Vi vurderer det dermed slik at vi ikke kan konkludere med at dette er i orden på Båtsfjord
skole.
4.3.2 Henvisning til PP-tjenesten på foreldrenes/elevens initiativ
Skolen skal sende en henvisning til PP-tjenesten når foreldrene/eleven krever det. Vår
undersøkelse viser at begge skolene har tilfredsstillende rutiner for dette.
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4.3.3 Foreldrenes/elevens samtykke til sakkyndig vurdering
Skolen skal innhente foreldrenes/elevens samtykke til at det kan foretas en sakkyndig
vurdering. Vår undersøkelse viser at skolene har som praksis at en av eller begge foreldre
underskriver søknaden/henvisningen. Kravet om samtykke må således anses å være oppfylt.
4.3.4 Henvisningens form og innhold
Henvisningen bør skje skriftlig og inneholde en beskrivelse av skolens kartlegging, iverksatte
tiltak for å tilpasse opplæringen og evaluering av disse tiltakene. Kommunen har rutiner for
henvisning, samt maler for henholdsvis søknad og grunnlaget for denne, som etter vår
oppfatning sikrer at henvisningen oppfyller kravene til form og innhold. Det forutsetter
imidlertid at rutinen følges og at dokumentene fylles ut med det innhold malene legger opp til.
Beretningene vi har fått fra PPT-leder og skoleeiers representant tilsier imidlertid at dette ikke
gjøres godt nok fra skolenes side. Vår mappegjennomgang indikerer også dette, siden en stor
del av de undersøkte henvisningene ikke inneholder evaluering av iverksatte tiltak.
På bakgrunn av det som er nevnt mener vi at skolenes utarbeidelse av henvisning til PPtjenesten ikke er fullt ut tilfredsstillende.
Konklusjon
Nordskogen skole har praksis for å be PP-tjenesten utrede behovet for spesialundervisning i
de tilfeller eleven vurderes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring eller når
foreldrene krever det. Ved Båtsfjord skole synes det å være en uenighet mellom rektor og
lærerne om vurderingen av om elevene trenger spesialundervisning. Dette forholdet gjør at vi
ikke kan konkludere med at skolen sender henvisning til PP-tjenesten i alle tilfeller en elev, til
tross for eventuelle forsøk med ulike tiltak, ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær
opplæring. Undersøkelsen viser videre at henvisningene ikke i tilstrekkelig grad har det
innhold som kreves.
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GJENNOMFØRER PP-TJENESTEN SAKKYNDIG
VURDERING AV OM ELEVEN HAR BEHOV FOR
SPESIALUNDERVISNING NÅR SKOLENE BER OM
DET?
Revisjonskriterier
•
•
•

PP-tjenesten skal gjøre en sakkyndig vurdering av om en elev har behov for
spesialundervisning når skolen ber om det
Den sakkyndige vurderingen skal bestå av en utredning og en tilråding
PP-tjenesten skal rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud
om spesialundervisning
Data

5.2.1 Utarbeidelse av sakkyndig vurdering
Skriftlige rutiner/retningslinjer
I rutinen for spesialundervisning står det følgende om utarbeidelse av sakkyndig vurdering:

7

Hva
PPT foretar sakkyndig vurdering

Frist
01.05

Skjema
Nr. D

Ansvarlig
PPT

Intervjuer
I intervju med revisjonen har PPT-leder opplyst om hvordan utarbeidelse av sakkyndig
vurdering foregår på følgende måte:
«For elever som allerede er i systemet, som må ha spesialundervisning under hele skoleløpet,
søkes det om ny sakkyndig utredning, slik at vi får gjort en ny vurdering og anbefaling.
Ved nye henvisninger ber vi skolen om en pedagogisk rapport, lokal læreplan, kartlegginger
og eventuelle avvik fra læreplanen. Så vurderer vi alt vi har fått, vi har møter med foreldrene
og etter hvert også med eleven og skolen. Vi vurderer hva vi må gjøre i tillegg hvis det er noe
vi ikke har nok opplysninger om. Det kan være observasjoner av elev, klasseledelse,
læringsmiljø og klassemiljø. Dette kan ha innvirkning på hva eleven trenger. Eventuelt også
nye kartlegginger eller at vi må henvise til barne- og ungdomspsykiatrien. Det avhenger av
hva det dreier seg om.
Det skjer at vi får anmodninger om sakkyndig vurdering fra foreldre/elever. Vi må da
innhente samtykke fra foresatte for å kunne hente inn opplysninger. Det er den samme
prosessen, men vi må i de tilfellene be om opplysningene fra skolen.»
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Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 8: Utarbeidelse av sakkyndig vurdering

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

Foreligger det en sakkyndig vurdering?

12

0

0

Har PPT anbefalt at eleven gis spesialundervisning?

12

0

0

Kilde: 12 elevmapper

5.2.2 Innholdet i sakkyndig vurdering
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Revisjonen har fått tilsendt en mal for sakkyndig vurdering fra kommunen. Dokumentmalen
inneholder felt for personalia for barn og foreldre, hva/hvor mye det søkes om, tidligere tiltak
og en sakkyndig vurdering som består av følgende elementer:
•
•
•
•
•

elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen
realistiske opplæringsmål for eleven
om man kan hjelpe på de vanskene eleven har innenfor det ordinære
opplæringstilbudet
hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud

Malen inneholder videre et felt for tilråding, altså hva PPT anbefaler. Skjemaet skal i henhold
til malen sendes til skolen med kopi til foreldre/foresatte.
Intervjuer
PPT-leder har beskrevet innholdet i sakkyndig vurdering slik:
«Vi skriver om tiltak som har vært satt inn tidligere, elevens utbytte av ordinær opplæring,
lærevansker og andre særlige forhold, realistiske opplæringsmål, om man kan hjelpe på
utfordringene innenfor det ordinære opplæringstilbudet og hvilken opplæring som gir et
forsvarlig opplæringstilbud og vår anbefaling. Vi har en mal for dette.»
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 9: Innholdet i sakkyndig vurdering

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

Består den sakkyndige vurderingen av følgende elementer:
- utredning

12

0

0

- tilråding (anbefaling)

12

0

0

Kilde: 12 elevmapper
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5.2.3 PP-tjenestens rådføring med foreldre/elev
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Revisjonen har ikke funnet at det er skriftlige rutiner som beskriver hvordan PP-tjenestens
rådføring med foreldre/elev skal foregå.
Intervjuer
PPT-leder har i intervju fortalt at de det siste året har innkalt foreldre og elev til intervju. Hun
sier følgende om deres rådføring med foreldre/elev:
«Vi har ikke skrevet så mye om det tidligere, men det er nye krav for dette i henhold til
barnekonvensjonen. Vi har intervjuet både foreldre og barn i forhold til spesialundervisning,
om de ønsker det, om de ønsker å være inne i klassen og så videre. Vi har utvidet
intervjuskjemaet på dette. Det skal være ganske detaljert om dette i sakkyndig vurdering.»
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 10: PP-tjenestens rådføring med foreldre/elev

Ja
Har PPT rådført seg med foreldrene/eleven i arbeidet med å
utforme tilbud om spesialundervisning?

Nei
2

Ikke opplyst/
uavklart

0

10

Kilde: 12 elevmapper

Vurderinger
5.3.1 Utarbeidelse av sakkyndig vurdering
PP-tjenesten skal gjøre en sakkyndig vurdering av om en elev har behov for
spesialundervisning når skolen ber om det. Vår undersøkelse viser at PP-tjenesten gjør det, og
at dette også skjer når foreldre tar det opp med PPT direkte.
5.3.2 Innholdet i sakkyndig vurdering
Den sakkyndige vurderingen skal bestå av en utredning og en tilråding. Vår undersøkelse
viser at den sakkyndige vurderingen inneholder dette.
5.3.3 PP-tjenestens rådføring med foreldre/elev
PP-tjenesten skal rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud om
spesialundervisning. Vår undersøkelse viser at det i de fleste undersøkte sakkyndige
vurderingene ikke framkommer om PP-tjenesten har rådført seg med foreldre/elev. PPT-leder
forteller at deres praksis nylig er endret, og at dette skal ivaretas på en bedre måte framover.
Vi legger til grunn at dette er gjeldende praksis, og finner således ikke grunn til å påpeke dette
som en mangel i denne undersøkelsen.
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Konklusjon
PP-tjenesten gjennomfører sakkyndig vurdering av om eleven har behov for
spesialundervisning når skolene ber om det.
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FATTER SKOLENE ENKELTVEDTAK I SAMSVAR MED
REGELVERKET NÅR PP-TJENESTEN HAR FORETATT
EN SAKKYNDIG VURDERING AV OM ELEVEN HAR
BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING?
Revisjonskriterier
•
•
•
•
•

Skolen skal fatte enkeltvedtak om spesialundervisning når PP-tjenesten har utarbeidet
en sakkyndig vurdering
Skolens enkeltvedtak om spesialundervisning skal baseres på PP-tjenestens
sakkyndige vurdering
Skolens enkeltvedtak om spesialundervisning skal være i samsvar med regelverket
Foreldrene/eleven skal gis anledning til å uttale seg før skolen fatter enkeltvedtak om
spesialundervisning
Foreldrene/eleven må samtykke før skolen fatter enkeltvedtak om å sette i gang
spesialundervisning
Data

6.2.1 Enkeltvedtak om spesialundervisning i saker med sakkyndig vurdering
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Kommunens rutine for spesialundervisning sier følgende om fasen hvor det skal fattes
enkeltvedtak:

8

Hva
Enkeltvedtak fattes

Frist
01.06

Skjema
Nr. E

Ansvarlig
Rektor

Det foreligger videre en mal for enkeltvedtak. Innholdet i denne er nærmere beskrevet under
punkt 6.2.3 nedenfor.
Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor ved Nordskogen skole beskriver rutinen for å fatte enkeltvedtak slik:
«Som rektor fatter jeg vedtak basert på PPTs sakkyndige vurdering. Før det har vi hatt møter
og drøftinger med PPT fordi de har behov for informasjon fra oss for å skrive gode
vurderinger. Til nå har jeg fulgt alle sakkyndige vurderinger. Vi har en god dialog med PPT.»
Båtsfjord skole
Rektor ved skolen sier følgende om vedtaksfasen:
«Rektor skriver enkeltvedtak basert på sakkyndig vurdering. Vedtaket er egentlig en erklæring
om at eleven får ekstra ressurser. Om kompetansemålene skal stå der er noe vi må finne ut av.
Vedtak jeg vil komme til å fatte vil jeg skrive mer utfyllende enn bare å angi hvor mange timer
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som gis. Det er viktig å ikke overdrive, men holde seg på jorda når det gjelder omfang og
ambisjoner. Enkeltvedtaket skal være basert på en sakkyndig vurdering hvor eleven er
kartlagt på en god måte, men dokumentasjonen bør være fra skolen. Skolen har verktøyene
som er nødvendig for å kartlegge vansker. PP-tjenesten bør være mer ute i skolene og gjøre
observasjoner.»
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 11: Enkeltvedtak om spesialundervisning i saker med sakkyndig vurdering

Ja
Foreligger det et enkeltvedtak om spesialundervisning?

12

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

0

0

Kilde: 12 elevmapper

6.2.2 Samsvar mellom enkeltvedtaket om spesialundervisning og PP-tjenestens
sakkyndige vurdering
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Det foreligger en mal for enkeltvedtak i spesialundervisningssaker. I denne malen står det
følgende om forholdet mellom PP-tjenestens sakkyndige vurdering og skolens vedtak:
Vedtaket må klart og tydelig angi hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. Herunder
innholdet i opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen og omfang av eventuelle
støttetiltak ([i] praksis kan det være tilstrekkelig å vise til at det som er tilrådd i den
sakkyndige vurderingen skal legges til grunn). Dette forutsetter at den sakkyndige
utredningen er tilstrekkelig klar og at dere følger denne tilrådingen.
Du må begrunne hvorfor eleven får det opplæringstilbudet som går frem av vedtaket. Du må
også begrunne hvorfor dette er et forsvarlig opplæringstilbud. Dersom det gjøres avvik fra
den sakkyndige vurderingen, må avviket begrunnes og det må klart fremgå hva avviket består
i.
Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor har i intervju fortalt følgende om forholdet mellom enkeltvedtaket og sakkyndig
vurdering:
«Det er nesten 100 % samsvar. Jeg konfererer med kontaktlærer og spesialpedagog for å se
hva som er mulig, men vi tar utgangspunkt i sakkyndig vurdering.»
Båtsfjord skole
Spesialpedagogisk koordinator har i intervju fortalt at hun ikke er involvert i utarbeidelsen av
enkeltvedtakene, men at hun kjenner til praksisen. Hun beskriver denne slik:

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 35

Båtsfjord kommune, 2017-2020, Spesialundervisning

«Gjeldende praksis er at sekretæren har fått beskjed om å skrive enkeltvedtakene, så har hun
kontaktet meg og jeg har gitt beskjed om at vi skal innvilge alt det er søkt på, fordi det er det
PPT anbefaler. Så har rektor bare skrevet under vedtaket. Men praksisen bør være at rektor
leser igjennom dokumentene, kjenner til hvordan ting er i skolen og er kritisk, før det fattes
vedtak. Jeg håper det er slik det blir når nåværende rektor skal fatte vedtak. Praksis som har
vært er at rektor har «blåkopiert» anbefalingen i sakkyndig vurdering.»
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 12: Samsvar/avvik mellom enkeltvedtak og sakkyndig vurdering

Ja
Er vedtakets konklusjon i samsvar med PPTs tilråding?

12

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

0

0

Kilde: 12 elevmapper

6.2.3 Enkeltvedtakets form og innhold
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Malen for enkeltvedtak, som nevnt under punkt 6.2.1, inneholder følgende elementer:
•
•
•

•

•
•

Personalia
Hva vedtaket er (hvilket opplæringstilbud eleven skal ha, herunder innholdet i
opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen og omfang av eventuelle
støttetiltak. Det framgår at dette kan ivaretas ved å vise til PPTs tilråding.)
Bakgrunnen for saken, som omfatter
- beskrivelse av hva skolen vurderte og eventuelt prøvde ut av tiltak innenfor det
ordinære opplæringstilbudet
- årsaken til at eleven ble henvist til PP-tjenesten
- den sakkyndige vurderingen fra PPT
- samarbeid med foreldrene/eleven og opplysninger om deres syn på saken
Begrunnelse, som omfatter
- hvorfor eleven får det opplæringstilbudet som går frem av vedtaket, herunder
omfanget
- hvorfor dette er et forsvarlig opplæringstilbud
- begrunnelse for avvik fra sakkyndig vurdering
Klageadgang, klagefrist, klageinstans mv.
Retten til å se sakens dokumenter og til å la seg representere av fullmektig

Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
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Tabell 13: Enkeltvedtakets form og innhold

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

Oppfyller vedtaket følgende krav?
- det er sendt foreløpig svar dersom det er gått mer enn 30 dager
fra henvisning til PPT ble sendt?

0

12

0

- det er skriftlig

12

0

0

- det er begrunnet

12

0

0

- det er vist til reglene vedtaket bygger på

12

0

0

8

4

0

- foreldrene/eleven er underrettet skriftlig (angi evt annen måte
underrettelse har skjedd)

12

0

0

- det er opplyst om klageadgang, klagefrist, klageinstans og
framgangsmåte ved klage

11

1

0

3

9

0

9

3

0

12

0

0

- organisering (i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning,
alternativ opplæringsarena)

6

6

0

- kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.)

8

4

0

- innholdet i reglene eller problemstillingen vedtaket bygger på er
gjengitt

- det er opplyst om retten til å se sakens dokumenter
Inneholder vedtaket følgende elementer?
- innhold (hva slags opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket,
hvilke fag avviket gjelder for, fritak for vurdering osv.)
- omfang (antall årstimer mv)

Kilde: 12 elevmapper

Punktene hvor det er mangler i noen av sakene fordeler seg slik på de to skolene:
Nordskogen skole

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

Oppfyller vedtaket følgende krav?
- innholdet i reglene eller problemstillingen vedtaket bygger på er
gjengitt

4

1

0

- det er opplyst om klageadgang, klagefrist, klageinstans og
framgangsmåte ved klage

4

1

0

- det er opplyst om retten til å se sakens dokumenter

3

2

0

- innhold (hva slags opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket,
hvilke fag avviket gjelder for, fritak for vurdering osv.)

5

0

0

- organisering (i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning,
alternativ opplæringsarena)

4

1

0

- kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.)

4

1

0

Inneholder vedtaket følgende elementer?
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Båtsfjord skole

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

Oppfyller vedtaket følgende krav?
- innholdet i reglene eller problemstillingen vedtaket bygger på er
gjengitt

4

3

0

- det er opplyst om klageadgang, klagefrist, klageinstans og
framgangsmåte ved klage

7

0

0

- det er opplyst om retten til å se sakens dokumenter

0

7

0

- innhold (hva slags opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket,
hvilke fag avviket gjelder for, fritak for vurdering osv.)

4

3

0

- organisering (i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning,
alternativ opplæringsarena)

2

5

0

- kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.)

4

3

0

Inneholder vedtaket følgende elementer?

6.2.4 Foreldrenes/elevens rett til å uttale seg
Skriftlige rutiner/retningslinjer
I malen for enkeltvedtak, som er beskrevet under forrige punkt, er det et punkt under
«Bakgrunn for saken» som omfatter en beskrivelse av «samarbeid med foreldrene/eleven og
opplysninger om deres syn på saken». I denne delen av dokumentet er det presisert at «[d]et
følger av opplæringsloven § 5-4 at tilbudet om spesialundervisning så langt som mulig skal
utformes i samarbeid med eleven og foreldrene til eleven og at det skal leg[g]es stor vekt på
deres syn».
Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor ved skolen forteller følgende om i hvilken grad foreldrene gis anledning til å uttale seg
før skolen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning:
«Det varierer litt. Foreldrene er med i ansvarsgruppemøter på PPT. De deltar i prosessen,
men sjelden etter at vi har fått PPTs sakkyndige vurdering. De fleste er så klare og tydelige at
vedtaket fattes uten at foreldrene har lest sakkyndig vurdering. Men de får tilsendt både
sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket og kan klage på dette hvis de ønsker det.»
Båtsfjord skole
Rektor ved Båtsfjord skole svarer på spørsmålet om foreldrenes rett til å uttale seg slik:
«Jeg er litt usikker på hvordan det er her. De elever vi har på spesialundervisning har
allerede vært i systemet en stund og er «avdekket» når de kommer til oss. Jeg vil anta at
foreldrene har vært med på hele prosessen, men tilsyn har avdekket at det ikke alltid er slik.»
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Spesialpedagogisk koordinator har pr. e-post svart følgende på vårt spørsmål om i hvilken
grad foreldrene/eleven gis anledning til å uttale seg før skolen fatter enkeltvedtak om
spesialundervisning:
I teorien skal foresatte/eleven har mulighet for å uttale seg i forkant av enkeltvedtaket, men
den informasjonen får foresatte og eleven for seint. I tilleggsopplysningene som følger med
enkeltvedtaket står det at de kan uttale seg før enkeltvedtaket fattes. Ergo – informasjonen når
ut til foresatte/eleven etter at vedtaket er fattet og ikke før.
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 14: Foreldrenes/elevens rett til å uttale seg

Ja
Er foreldrene/eleven gitt anledning til å uttale seg før skolen har
fattet vedtaket?

Nei
0

Ikke opplyst/
uavklart

0

12

Kilde: 12 elevmapper

I alle de undersøkte sakene har en av eller begge foreldrene underskrevet
søknaden/henvisningen. Det framkom ingen annen uttalelse fra foreldrene før enkeltvedtaket
ble fattet.
6.2.5 Foreldrenes/elevens samtykke til spesialundervisning
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Vi har ikke funnet at det framgår noe av rutiner eller dokumentmaler om foreldrenes/elevens
samtykke ut over det som er nevnt under forrige punkt (punkt 6.2.4).
Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor ved Nordskogen skole svarer slik på spørsmål om skolen innhenter foreldrenes
samtykke før det fattes vedtak:
«De samtykker når henvisningen til PPT sendes, ved at de er søkere. Så lenge man får det
man søker på er det OK. Det varierer om PPTs anbefaling er i samsvar med søknaden.
Spesielt når det gjelder elever med tunge diagnoser, der kommer PPT inn med elementer
gjerne på sosiale forhold, og kan gi anbefalinger ut over det vi har. Som oftest er det dialog
som skal til, og vi er sjelden uenige. Foreldrene er med på denne dialogen.»
Båtsfjord skole
Rektor ved skolen har i intervju fortalt at han ikke har kjennskap til om skolen innhenter
foreldres samtykke. Hans forståelse er at «vedtaket er iverksettelse av sakkyndig vurdering, å
få det «offisielt»».
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Spesialpedagogisk koordinator har pr. e-post svart følgende på vårt spørsmål om
foreldrenes/elevens samtykke innhentes før det fattes vedtak om å sette i gang
spesialundervisning:
Tillatelsen innhentes i samarbeid med PPT under et fellesmøte med PPT, skolen og
foresatte/eleven (hvis eleven ønsker selv å delta) der vi gjennomgår henvisningen og beskriver
tiltakene som skal settes inn – som da er spesialundervisning. Det er ikke laget et eget
samtykkeskjema og de foresatte/eleven får ikke direkte spørsmål om de samtykker til en
igangsettelse av spesialundervisning. Etter disse møtene skriver PPT referat som beskriver
hvilke avtaler som er inngått og hvilke avtaler som skal følges opp av hvem til det neste
møte. Skolen har ikke et eget møte/samtaler med foresatte/eleven før enkeltvedtaket fattes.
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 15: Foreldrenes/elevens samtykke til spesialundervisning

Ja
Har foreldrene/eleven samtykket før skolen har fattet vedtaket om
å sette i gang spesialundervisning?

12

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

0

0

Kilde: 12 elevmapper

I alle de undersøkte sakene har en av eller begge foreldrene underskrevet søknaden/
henvisningen. Vi har derfor lagt til grunn at de er gitt samtykke til at det kan settes i gang
spesialundervisning.
Vurderinger
6.3.1 Enkeltvedtak om spesialundervisning i saker med sakkyndig vurdering
Skolen skal fatte enkeltvedtak om spesialundervisning når PP-tjenesten har utarbeidet en
sakkyndig vurdering. Undersøkelsen viser at det fattes enkeltvedtak i disse tilfellene.
6.3.2 Samsvar/avvik mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om
spesialundervisning
Skolens enkeltvedtak om spesialundervisning skal baseres på PP-tjenestens sakkyndige
vurdering. I kommunens mal for enkeltvedtak framgår det at det skal være en slik kobling, og
at avvik fra PPTs tilråding skal begrunnes. Mappegjennomgangen viser at det er samsvar i
alle de undersøkte sakene. At skolene baserer seg på sakkyndig vurdering når enkeltvedtak
fattes er også bekreftet i intervju med rektor ved Nordskogen skole og spesialpedagogisk
koordinator ved Båtsfjord skole.
6.3.3 Enkeltvedtakets form og innhold
Skolens enkeltvedtak om spesialundervisning skal være i samsvar med regelverket.
Kommunens mal for enkeltvedtak ivaretar kravene til innhold i vedtaket. Vår gjennomgang av
enkeltsaker viser imidlertid at det er mangler i mange av vedtakene som er fattet. Når det
gjelder det materielle innholdet i hva vedtaket innebærer er det i flere saker mangler når det
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gjelder beskrivelse av innhold, organisering og kompetanse. Det er også mangler i de formelle
kravene knyttet til å gjøre rede for innholdet i reglene eller problemstillingen vedtaket bygger
på og å orientere om retten til å se sakens dokumenter.
Det er i forvaltningsloven krav om at det skal sendes foreløpig svar dersom saken ikke kan
avgjøres innen en måned. Det kan stilles spørsmål om når denne fristen begynner å løpe i
spesialundervisningssaker. Er det når lærer melder ifra til rektor om behovet, når skolen
sender henvisning til PPT, når sakkyndig vurdering foreligger eller et annet tidspunkt? Vi har
ikke undersøkt dette i tilstrekkelig grad til å være bastante om at skolene ikke har oppfylt
kravet om å sende foreløpig svar. Hensynet til søkerne (foreldre/elev) tilsier imidlertid at
skolene ikke ivaretar dette på en god nok måte siden det ikke i noen av de undersøkte sakene
foreligger foreløpig svar til tross for at det har gått mer enn 30 dager fra henvisning ble sendt
til enkeltvedtak ble fattet.
6.3.4 Foreldrenes/elevens rett til å uttale seg
Foreldrene/eleven skal gis anledning til å uttale seg før skolen fatter enkeltvedtak om
spesialundervisning. I kommunens mal for enkeltvedtak framgår det at tilbudet om
spesialundervisning skal utarbeides i samarbeid med foreldre/elev og at det skal legges stor
vekt på deres syn. I mappegjennomgangen fant vi at foreldrene har skrevet under søknaden.
En underskrift på et skjema er imidlertid ikke tilstrekkelig til å kunne si at det har vært et
samarbeid, hvor foreldre/elev er gitt en reell mulighet til påvirke hvilket tilbud som skal gis.
Informasjon fra rektor ved Nordskogen skole og spesialpedagogisk koordinator ved Båtsfjord
skole viser også at foreldre ikke involveres tilstrekkelig før enkeltvedtak om
spesialundervisning fattes. Vi mener derfor at dette er et punkt skolene kan bli bedre på.
6.3.5 Foreldrenes/elevens samtykke til spesialundervisning
Foreldrene/eleven må samtykke før skolen fatter enkeltvedtak om å sette i gang
spesialundervisning. Undersøkelsen viser at foreldre/elev ikke gir eksplisitt samtykke til å
sette i gang spesialundervisning, men at de underskriver søknad/henvisning, og at de er
involvert i møter i etterkant. I et tenkt tilfelle hvor det er stort sprik mellom behovet som
kommer til uttrykk i søknad/henvisning og det tilbud skolen har til hensikt å gi, kan det være
nødvendig med et mer eksplisitt samtykke før vedtak fattes, men vi har ikke inntrykk av at
dette skjer mer enn helt unntaksvis, hvis det skjer i det hele tatt. Vi finner derfor ikke grunn til
å påpeke noen mangel ved kommunens praksis på dette punktet. Vår oppfatning av dette
endres ikke av at skolen avslår å gi eller forlenge spesialundervisning, fordi det på dette
punktet dreier seg om foreldres/elevs samtykke til å sette i gang spesialundervisning.
Konklusjon
Skolene fatter ikke i tilstrekkelig grad enkeltvedtak i samsvar med regelverket. Det fattes
skriftlige vedtak i samsvar med PP-tjenestens sakkyndige vurdering, men vedtakene har i
betydelig grad mangler når det gjelder å angi hva vedtaket faktisk innebærer (innhold,
organisering og kompetanse) og til dels også i forhold til noen formelle krav til hva et vedtak
skal inneholde. Foreldrene involveres heller ikke nok før skolene fatter vedtak om hvilket
tilbud som skal gis.
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UTARBEIDER SKOLENE INDIVIDUELL
OPPLÆRINGSPLAN NÅR DET ER FATTET VEDTAK
OM SPESIALUNDERVISNING?
Revisjonskriterier
•
•
•

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan når det er fattet et enkeltvedtak
som gir eleven rett til spesialundervisning
Den individuelle opplæringsplanen skal bygge på enkeltvedtaket om
spesialundervisning
Den individuelle opplæringsplanen skal inneholde mål for opplæringen, innholdet i
opplæringen og hvordan opplæringen ellers skal foregå
Data

7.2.1 Utarbeidelse av individuell opplæringsplan
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Kommunens rutine for spesialundervisning sier følgende om fasen hvor det skal utarbeides
individuell opplæringsplan:

9

Hva
Fyldig og oppdatert IOP utformes og sendes
PPT

Frist
01.10

Skjema
Nr. F

Ansvarlig
Kontaktlærer
Spesialpedagog

Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor opplyser at det lages et utkast til IOP på våren og at den gjøres ferdig på høsten. IOP
sendes foreldre og PPT. Hun forteller at det er rom for justeringer hvis noen ønsker det.
En spesialpedagog har beskrevet rutinen for å utarbeide individuell opplæringsplan slik:
«Den som får ansvar for eleven, som regel spesialpedagog, skal skrive IOPen, gjerne i
samarbeid med klasseforstander for å få en god plan. IOP utarbeides straks den sakkyndige
vurderingen fra PPT foreligger.»
En kontaktlærer beskriver rutinen på denne måten:
«Dette har vært under omlegging i noen år nå, så det er vanskelig å svare på. Ting tar tid å
endre, men nå har vi fått nye rutiner for henvisning og IOP. Skolen og PPT er kurset på IOP
for at de skal bli mer like. Jeg arbeider ut fra den sakkyndige vurderingen når jeg lager IOP.
Når det gjelder lese- og skrivevansker er det spesialpedagog som skriver IOP og drøfter med
meg. IOP som gjelder sosial trening utarbeides av meg og assistenten. Her tilpasser vi ut fra
det vi selv ser behov for. Det er viktig at vi har målbare tiltak. Jeg går gjennom IOP sammen
med foreldrene. Jeg tror det er flere enn meg som arbeider på denne måten. IOP for sosial
fungering/atferd krever tett samhandling med hjemmet.»
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En annen kontaktlærer forteller at utarbeidelse av individuell opplæringsplan er et samarbeid
mellom lærer og spesialpedagog, og at spesialpedagog som regel skriver førsteutkastet. De
prøver å følge anbefalingen til PPT i størst mulig grad. Han opplyser at han leser igjennom
utkastet og kommer med innspill. «Jeg må vite hva som står i den hvis jeg skal kunne tilpasse
undervisningen», sier han, og videre: «Det er viktig å ikke stigmatisere eleven som skal inn i
et opplegg, dette blir viktigere jo eldre eleven er. Vi må ha øye for at de skal gå i samme
klasse i 10 år og skal fungere sammen. Intern kommunikasjon i kollegiet omkring dette er
viktig. Jeg har daglig eller ukentlig kontakt med hjemmene. Elevene skal sees og høres og
respekteres.». I etterkant av intervjuet har kontaktlærer tilføyd følgende: «Jeg synes det er
dumt at det ikke er sosiale mål i IOP. Med tanke på å ha alle i klasserommet må vi gi dem
verktøyet til å fungere sosialt.»
Båtsfjord skole
Rektor opplyser at det er kontaktlærer/spesialpedagog («pluss-lærer9»), som har
koordineringsansvaret. De henter informasjon fra andre «plusslærere» og faglærere ved
behov, og sammenfatter dette. Han forteller videre at «IOP skal være basert på sakkyndig
vurdering. Sakkyndig vurdering er en konkretisering/tydeliggjøring av elevens behov, av hva
som skal gjøres og hvor man skal sette inn støtet.»
Spesialpedagogisk koordinator har beskrevet rutinen for utarbeidelse av individuell
opplæringsplan slik:
«Vi har en saksgang for når ting skal være inne. Spesialundervisning kan søkes hele året, men
som regel skriver vi søknadene i februar slik at PPT har dem til 1. mars. PPT skriver sin
sakkyndige vurdering til i april/mai. Alt skal være klart til i mai. Da skal vi begynne å jobbe
med IOP, rett etter at enkeltvedtaket foreligger. I praksis skrives som regel ikke
enkeltvedtakene før i sommerferien eller etter sommerferien. Rutinen er at IOP skal være
ferdig til 1. oktober. De siste årene har vi hatt elever som har fått tildelt spesialundervisning
midt i året. Med en gang vi vet en elev vil få spesialundervisning, før det er fattet vedtak,
begynner vi å jobbe med IOP, basert på informasjon i ansvarsgruppemøter og etter avtale
med rektor om antall timer og organisering og sånt. Utkast til IOP foreligger altså før det er
fattet et formelt vedtak.
Vi har møte med PPT på begynnelsen av året, sammen med kontaktlærerne, om hvilke elever
som er aktuelle for spesialundervisning. Da blir vi enige om hvor mange timer, organisering,
hva målene skal være. Alt blir avtalt på begynnelsen av året, i januar/februar. Vedtakene blir
sett på som en formalitet.»
For øvrig beskriver hun skolens praksis slik:
«Det er en kultur ved skolen at dersom du ikke selv som kontaktlærer underviser elevene i fag
med spesialundervisning føler du ikke noe ansvar for å følge opp eller delta i IOP-skrivingen.
Det er veldig personavhengig. Vi i administrasjonen har heller ikke noe godt system for å
følge opp. Vi har innført felles IOP-skrivning to ganger i året, hvor jeg går igjennom med
personalet hvordan IOP skal skrives. Jeg legger ut relevante dokumenter, slik at de lærerne
som skal skrive IOP har dem lett tilgjengelig. Men veldig mange føler at det ikke gjelder dem
9

Vi har forstått det slik at «pluss-lærer» er en betegnelse på undervisningspersonell med spesialpedagogisk
ansvar/kompetanse.
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og de forlater lokalet, slik at bare 5-6 lærere sitter igjen. Til tross for at vanskene også
påvirker undervisningen i andre fag enn de fagene eleven har spesialundervisning i.»
En kontaktlærer forteller at de i fjor begynte å bruke et skjema som er «mye klarere», og at
alle nå bruker det samme skjemaet. Hun mener det er veldig god struktur på skjemaet. Dette
støttes av en annen kontaktlærer, som sier at «det brytes ned til de små detaljene, slik at vi kan
bruke det som et hjelpemiddel, slik det er ment som». To av kontaktlærerne forteller følgende
om hvem som er involvert i utarbeidelse og bruk av planen:
«Som kontaktlærere prøver vi å skrive IOP sammen med spesialpedagog. Vi formidler de
ulike tingene til spesialpedagog, som skriver planen, og så ser vi over den til slutt. IOP er
kontaktlærers ansvar.»
«Det er mest spesialpedagog eller barneveileder som bruker den, selv om det er vi som har
det overordnede ansvaret. Alle skal være kjent med den, men ikke alle bruker den like mye.»
To kontaktlærere på et klassetrinn beskriver deres deltakelse i utarbeidelsen av individuell
opplæringsplan slik:
«Jeg har ikke vært med på det. Det eneste jeg har gjort er å skrive av det som står i en
tidligere IOP, eller sakkyndig vurdering, og legge inn i ny IOP. […] Det eneste vi må passe
på er navn, adresse og foresatte, og at vedtaket er riktig lagt inn. […] Hvis jeg har hatt eleven
i ordinær undervisning vil jeg gjerne være involvert, for da har jeg noe å bidra med. Og som
kontaktlærer hadde det vært nyttig å være orientert, selv om jeg ikke har så mye å bidra med.
[…] Vi går glipp av diskusjonen som har foregått i forbindelse med utarbeidelsen av planen
og målene som er satt. Det hadde vært ønskelig å vite hva som ligger bak det som står i
IOPen, for de er gjerne kortfattede.»
«Vi har fått beskjed om at vi bare skal legge inn navn og adresse, så er det den som har
spesialundervisning som skal fylle ut dokumentet. […] Og så må vi samle inn underskrifter
etterpå. […] [Vi bør bli] muntlig orientert om hva man er blitt enig om i stedet for å bare få
et dokument som man ikke vet noe om, i fag man ikke selv har. I språkfagene, som jeg ikke
underviser i, blir jeg ikke informert, selv om problemene ofte er knyttet til det. […] Det er den
som har spesialundervisningen som har ansvaret for å utarbeide planen, men vi som har
eleven bør være informert.»
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 16: Utarbeidelse av individuell opplæringsplan (IOP)

Ja
Foreligger det en individuell opplæringsplan (IOP)?

11

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

1

0

Kilde: 12 elevmapper

I saken hvor det mangler IOP er det opplysninger som kan tyde på at eleven har sluttet på
skolen. Dette gjelder en elev ved Båtsfjord skole.
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7.2.2 Samsvar/avvik mellom individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket
Skriftlige rutiner/retningslinjer
I malen for individuell opplæringsplan er det flere steder en kobling til enkeltvedtaket. I den
innledende delen står det at «opplæringsplanen bygger på enkeltvedtaket om rett til
spesialundervisning datert …». Under kartleggingsdelen framgår det at utfyllingen skal ta
utgangspunkt i enkeltvedtak, sakkyndig vurdering og siste IOP/årsrapport (dersom det fins). I
beskrivelsen av elevens vansker framgår det at man skal ta utgangspunkt i sakkyndig
vurdering, enkeltvedtak, kjennskap til eleven, resultat av kartlegging, observasjoner og
eventuelt siste IOP/årsrapport. Omfang av timer skal hentes fra enkeltvedtaket.
Intervjuer
Nordskogen skole
Skolens rektor har i intervju gitt uttrykk for at individuell opplæringsplan «i aller høyeste
grad» baseres på enkeltvedtaket.
En spesialpedagog beskriver sammenhengen mellom enkeltvedtaket og individuell
opplæringsplan slik:
«PPTs sakkyndige vurdering legges stort sett til grunn, men vi ser også på enkeltvedtaket.
Enkeltvedtaket viser til sakkyndig vurdering. Det kan hende at man legger til noe ekstra, men
det kommer litt an på. Den IOPen vi skriver nå er ikke den samme som for to år siden. PPT
har utarbeidet en ny IOP. Det var veldig forskjell på de to skolene om innholdet i IOP. Først i
år skriver vi etter en felles mal. Målene i sakkyndig vurdering er overordnet, så blir tiltakene
mer utdypende om hvordan vi skal jobbe.»
En kontaktlærer forteller at det er enkeltvedtaket de bruker for å lage IOPen, og at vedtaket er
basert på sakkyndig vurdering. Hun mener at IOP på sosial fungering er vanskelig å utarbeide,
og at det har eskalert veldig med uønsket atferd. Hun utdyper dette slik:
«Det dreier seg også om hva vi har i bunnen (ordensreglement osv). Det kan ofte involvere et
helt kollegium fordi eleven er inne og ute. Dette er krevende. Det er også vanskelig å være
målbar, og vi bruker veldig mye tid på å finne gode tiltak. Vår skole har ingen programmer
for dette («Smart skole», PALS) slik mange andre skoler har. Atferdsvansker er et stort
problem i norsk skole; 1/3 av alle lærere i grunnskolen opplever vold i skolehverdagen.
Atferdsvansker er veldig sammensatt, og noe kan være psykiatri. BUP og barnevernet er inne
i noen saker. Hendelser knyttet til atferd tar mye av vår hverdag.»
En annen kontaktlærer sier at de følger sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket i utarbeidelsen
av individuell opplæringsplan. Han forteller at han har en elev som har en bedre utvikling enn
de trodde da de skrev planen, og at de derfor må gå inn og justere. Han sier at «vi kan ikke
følge planen slavisk».
Båtsfjord skole
Rektor har i intervju uttalt at enkeltvedtaket er en «destillering» av sakkyndig vurdering, og at
han forventer at spesialpedagog eller den det måtte være leser sakkyndig vurdering.
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Spesialpedagogisk koordinator uttaler at IOP foreligger før vedtaket er fattet. Hun framholder
videre at IOP-skrivingen ikke har vært enhetlig ved skolen, men at de jobber med det, samt at
involveringen i dette arbeidet er personavhengig (se også punkt 7.2.1).
En kontaktlærer svarer følgende på spørsmål om i hvilken grad opplæringsplanen baseres på
enkeltvedtaket:
«Vi skriver en søknad, hvor det kommer fram hva som er nødvendig. IOP er som regel den
samme. Hva som skal gjøres kommer fra skolen.»
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 17: Samsvar/avvik mellom individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket

Ja
Er det (i det vesentlige) samsvar mellom enkeltvedtaket og IOP?

Nei
8

Ikke opplyst/
uavklart

0

2

Kilde: 12 elevmapper

7.2.3 Innholdet i individuell opplæringsplan
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Kommunen har framlagt en mal for individuell opplæringsplan. Malen inneholder følgende
elementer:
•
•
•
•
•
•
•

Barnets personalia og foreldres navn og kontaktinformasjon
Opplysninger om eleven har individuell plan etter helse- og omsorgsloven, om det er
opprettet ansvarsgruppe, koordinator for individuell plan og/eller leder for
ansvarsgruppen, samt samarbeidende instanser (BUP, Statped eller andre)
Langsiktige mål/visjoner for eleven (for gjeldende skoleår)
Eleven sine interesser og sterke sider
Eleven sine vansker
Tilretteleggingstiltak (organisering av skoletilbudet)
For hvert fag/emne:
- opplysning om antall timer, spesifikke vansker, realistiske kompetansemål,
læringsmål eller sosiale mål gjeldende skoleår, og målbare tiltak
- organisering og arbeidsmåter
- læremidler

Det framgår av malen at den skal underskrives av elev, foreldre/foresatte, kontaktlærer
og/eller spesialpedagog og rektor. Kopi skal sendes foreldre/foresatte og PPT.
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Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor beskriver innholdet i IOP som «ganske omfattende», og at det er nye skjema, som
inneholder elevens styrker, hva eleven liker å jobbe med, arbeidsmetoder eleven mestrer,
vansker/utfordringer og målene i de ulike fagene spesialundervisningen omfatter (hva eleven
skal oppnå faglig eller sosialt).
En spesialpedagog forteller at individuell opplæringsplan sier noe om hva
spesialundervisningen skal gi grunnlag for, sterke og svake sider hos eleven og faglige og
sosiale mål.
Som det framkommer under punkt 7.2.1 gir en kontaktlærer uttrykk for at innholdet i
individuell opplæringsplan har vært under omlegging og at det er nye rutiner for dette.
Vedkommende arbeider ut fra sakkyndig vurdering når planen utarbeides. IOP som gjelder
lese- og skrivevansker skrives av spesialpedagog i samarbeid med kontaktlærer, mens IOP
som gjelder sosial trening utarbeides av kontaktlærer i samarbeid med assistent. Planen
tilpasses ut fra det de ser behov for. Kontaktlærer mener det er viktig med målbare tiltak.
Båtsfjord skole
Rektor forteller at de har en mal for individuell opplæringsplan og at det i fagene eleven har
utfordringer i skal framgå ståsted og mål for eleven. Han sier følgende om planen:
«IOP må inneholde oppnåelige mål, samt metode og hvordan den skal settes ut i livet. […]
IOP må være et levende dokument. Elevene utvikler seg og da må IOPen gjøre det samme.»
Spesialpedagogisk koordinator beskriver innholdet i individuell opplæringsplan slik:
«IOP inneholder elementene elevens diagnose, vansker, sterke sider, målsetninger i forhold
til kompetanse/læring, målbare tiltak for hvordan undervisningen skal foregå, hvilket
læreverk som skal brukes og organisering av undervisningen (1 til 1, gruppe eller klasse).
Samt hvem som er lærer eller eventuelt barneveileder og antall timer i uka i faget det skal
være spesialundervisning i. IOP viderefører vi til årsrapporten, en foreløpig i februar og
endelig i juni. Vi velger å ha to slik at PPT har et dokument når de skal skrive en ny
sakkyndig vurdering for dem som fortsatt skal ha spesialundervisning.»
En av kontaktlærerne har i intervju fortalt følgende om opplæringen i ny mal for individuell
opplæringsplan:
«Da vi skulle gå igjennom den nye IOPen plukket de ut bare noen lærere fra hvert trinn. Alle
lærerne fra Nordskogen skole var der, men ikke alle fra vår skole. Hvorfor skal ikke alle være
med på det? Alle får med det å gjøre, selv om man ikke er spesialpedagog eller kontaktlærer.
Det samme skjedde da vi skulle ha opplæring i Lingdys10, selv om alle får med dyslektikere å
gjøre. Begge kursene har vært nå i høst. Alle må med hvis vi skal få det til å fungere. Én kan
ikke gjøre alt alene.»
10

Lingdys er et program som er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og
skrivevansker.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 47

Båtsfjord kommune, 2017-2020, Spesialundervisning

PPT
PPT-leder har i intervju fortalt at PPT kan bli involvert i utarbeidelsen av IOP, som regel for
elever som har store og sammensatte behov, for eksempel Downs syndrom., samt når lærere
er usikre. Hun beskriver forholdene som har relevans til skolenes arbeid med utarbeidelse av
IOP slik:
«Vi har sett veldig varierte IOPer, at de ikke har sammenheng med vedtaket. Statped
arrangerte et kurs i høst for at alle skal vite hvordan IOP skal utarbeides og hvordan den skal
være. De tok for seg hele saksgangen, helt fra henvisning, slik at skolene skal forstå hva de
skal gjøre. Alle lærerne i kommunen hadde mulighet til å være med. Ikke alle var med, men
alle som hadde ansvar for spesialundervisning var der. På Båtsfjord skole er det en
fagansvarlig for spesped, og hun rådføres i utarbeidelsen av IOP på den skolen.»
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 18: Innholdet i individuell opplæringsplan (IOP)

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

Inneholder IOP følgende:
- mål for opplæringen?

10

0

0

- innholdet i opplæringen?

10

0

0

7

1

2

- hvordan opplæringen ellers skal foregå?
Kilde: 12 elevmapper

Den individuelle opplæringsplanen som ikke inneholder opplysninger om hvordan
opplæringen ellers skal foregå, og de planer hvor vi ikke har kunnet avklare dette, er
utarbeidet på Båtsfjord skole.
Vurderinger
7.3.1 Utarbeidelse av individuell opplæringsplan
Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan når det er fattet et enkeltvedtak som gir
eleven rett til spesialundervisning. Vår undersøkelse viser at dette gjøres, og at det vanligvis
skjer i et samarbeid mellom spesialpedagog og kontaktlærer(e). Praksisen ved Båtsfjord skole
synes imidlertid å variere mer enn på Nordskogen skole, siden noen kontaktlærere ved skolen
har opplyst at de ikke er involvert i utarbeidelsen til tross for at de ønsker å være det, og
spesialpedagogisk koordinator forteller at bare noen få lærere er involvert i utarbeidelsen av
planene. Det synes således å være behov for en sterkere grad av involvering av berørte lærere
i utarbeidelse av individuell opplæringsplan ved Båtsfjord skole enn det som er tilfellet i dag.
Vårt inntrykk når det gjelder hvor lang tid det tar å utarbeide IOP er at skolene starter opp
med dette arbeidet tidlig, allerede når det er klart at PPT mener det er behov for
spesialundervisning, og at det ikke ventes på et formelt vedtak. Dette er selvsagt gunstig for
elevene det gjelder, men kan på den andre siden redusere rektors myndighet til å avgjøre
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hvilket undervisningstilbud elevene skal gis. Vårt inntrykk er imidlertid at dette ikke har vært
en problemstilling til nå. Ved Nordskogen skole synes rektor å være direkte involvert i
spesialundervisningssakene, og kan påvirke underveis, og ved Båtsfjord skole er vi blitt
opplyst om at det har vært praksis for at skolen skal følge PPTs tilråding og at det nå er dialog
med rektor før vedtak fattes.
7.3.2 Samsvar/avvik mellom individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket
Den individuelle opplæringsplanen skal bygge på enkeltvedtaket om spesialundervisning. I
undersøkelsen har vi funnet at dette skjer ved Nordskogen skole. Ved Båtsfjord skole blir
enkeltvedtaket i praksis sett på som en formalitet, som bare gjøres fordi det er krav om det. Så
lenge rektor er involvert i forkant, og gir sitt samtykke til hvordan spesialundervisningen skal
gjennomføres, kan vi ikke se at det har noen klar, faktisk betydning at planen foreligger før
det formelle vedtaket. Vi mener likevel skolen bør bestrebe seg på å gå gjennom de ulike
trinnene i spesialundervisningsprosessen i den rekkefølge systemet legger opp til.
7.3.3 Innholdet i individuell opplæringsplan
Den individuelle opplæringsplanen skal inneholde mål for opplæringen, innholdet i
opplæringen og hvordan opplæringen ellers skal foregå. Kommunen har en ny mal for
individuell opplæringsplan, som så vidt vi kan se vil sørge for at planen inneholder alle
nødvendige opplysninger, så fremt den utarbeides i samsvar med malen. I mappegjennomgangen har vi ikke funnet mange mangler, men så har vi også bare undersøkt om
hovedelementene er på plass. Ved Nordskogen skole har alle lærerne deltatt på kurs i den nye
IOPen, mens bare en begrenset del av undervisningspersonellet ved Båtsfjord skole har gjort
det samme. Det synes vi er bekymringsfullt i forhold til å utarbeide gode IOPer. Vi mener
derfor at det kan være grunn til å gjennomføre ytterligere opplæringstiltak på dette området
ved Båtsfjord skole.
Konklusjon
Skolene utarbeider individuell opplæringsplan når det er fattet vedtak om spesialundervisning.
Dette synes å bli gjort på en god måte ved Nordskogen skole, mens det ikke er tilstrekkelig
grad av involvering av lærerne i utarbeidelse av individuell opplæringsplan ved Båtsfjord
skole. Ved denne skolen har deler av undervisningspersonellet ikke fått opplæring i
utarbeidelse av individuell opplæringsplan.
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TILRETTELEGGER SKOLENE OPPLÆRINGEN SLIK
DEN ER BESKREVET I INDIVIDUELL
OPPLÆRINGSPLAN?
Revisjonskriterier
•
•

Skolen skal tilrettelegge opplæringen slik den er beskrevet i individuell
opplæringsplan
Individuell opplæringsplan bør justeres når elevens læringsutbytte og måloppnåelse
underveis i opplæringsløpet indikerer at dette er nødvendig
Data

8.2.1 Tilrettelegging av opplæringen på grunnlag av individuell opplæringsplan
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Revisjonen har ikke funnet at det framgår av noen rutiner eller annet skriftlig materiale
hvordan den praktiske tilretteleggingen skal foregå.
Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor har i intervju opplyst at det tilordnes spesialpedagog som planlegger opplæringen, ofte
i samarbeid med kontaktlærer. Hun sier følgende om iverksettelsen av individuell
opplæringsplan:
«Det har vært litt utfordringer med å få brukt IOPene godt nok. Alt er papirbasert og det er
personvernutfordringer i forhold til innlåsing. Vi har gitt innspill om å få ta i bruk en
elektronisk løsning, «Visma flyt», for vi har et tungvint system i dag. Det er enklere,
tidsbesparende og mye lettere å se måloppnåelse i et elektronisk system. Det er utfordrende
for meg som leder å kvalitetssikre at spesialundervisningen er god nok i det systemet vi har.
Et elektronisk system vil også gjøre det enklere for vikarer eller nye lærere å sette seg inn i
saken.»
En spesialpedagog har i intervju fortalt at IOP er et arbeidsverktøy; et dokument som skal
være flytende, hvor de hele tiden kan gå inn og se hvilke mål som er nådd, hva de skal jobbe
videre med og om det er noe de har glemt. Hun mener det en veldig grei «huskelapp» for hva
de skal igjennom.
En kontaktlærer har beskrevet iverksettelsen av individuell opplæringsplan på følgende måte:
«Grunnleggende lese- og skriveproblemer organiseres i grupper med flere elever. Jeg går
gjennom IOP med spesialpedagogen for å finne ut hvor vi skal legge listen, og så har vi
målepunkter underveis, som for eksempel Carlsten-testen. Vi går gjennom målene og vurderer
om vi har oppnådd dem og om vi kan gå videre til neste mål. Vi ser nærmest daglig hvordan
ting virker eller ikke virker, så gir jeg tilbakemelding til spesialpedagog om dette. Det skjer
kontinuerlig en vurdering av effekten, og vi prater veldig mye sammen. Men det skjer ingen
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skriftlig revidering. Når det gjelder IOP på sosiale ferdigheter er denne for så vidt målbar,
men det tar mer tid å jobbe med disse ferdighetene, og vi må jobbe på veldig mange måter.
Det er også en assistent inne, og da tar det mer tid. Men det er greit å avgjøre om målene i
IOP er oppnådd. IOP for dette skoleåret ble skrevet først etter at vi hadde hatt et kurs i dette,
sammen med PPT. Vi brukte IOP fra forrige skoleår inntil det var gjennomført. I januar har
vi et stopp-punkt hvor vi evaluerer og eventuelt justerer IOP. Arbeidet med IOP er lagt om.
Meningen er nå at IOP skal være klar til skolestart, det betyr at vi må skrive mesteparten på
våren og gjøre den ferdig på høsten, til skolestart. Det skjer stadig vekk ting når det gjelder
dette arbeidet. Vi er stadig vekk på leting etter det som er bra.»
En annen kontaktlærer beskriver iverksettelsen slik:
«Vi leser gjennom alle IOPene. De av mine elever som har IOP er veldig avhengig av fast
struktur. De må hele tiden vite akkurat hva som skal skje. Derfor har vi både dagsplan og
timeplan, og ved for eksempel stasjonsundervisning står det akkurat hva som skal gjøres på
hver stasjon. Det er veldig konkret. Det står ikke så detaljert i IOPen, men det er slik vi
gjennomfører det. Vi prøver å skape trygghet ved å være forutsigbare og opptre likt. Det er
noe vi etterstreber.»
Båtsfjord skole
I intervju har rektor beskrevet gjennomføringen av individuell opplæringsplan slik:
«Da er vi på timeplanlegging. Eleven følges opp av kontaktlærer og «pluss-lærere». Det store
aberet er at vi har mangel på folk, og det går igjen ut over elevene. Men det kan også ligge i
forståelsen av hva som er tilpasset opplæring og spesialundervisning. Og atferdsperspektivet:
Trenger «Per» tydelig klasseromsledelse eller en som sitter ved siden av han i timen? Det
handler også om hvordan skolen utnytter ressursene sine. Hvilket handlingsrom har vi for å
sette opp timeplan med mer. Vi er bundet. Vi har et to lærer-system på de to skolene som
tidvis fungerer og ikke fungerer. Lærernormen er at vi skal ha 1 lærer per 15 elever. Ved å
bryte dette opp kan vi fordele ressursene mer hensiktsmessig. Vi bruker «vikar i post» veldig
mye, dvs. i 100 % lærerstilling har vi x antall vikartimer. Men disse er litt låst, og vi får ikke
benyttet personellet på en god nok måte. Det er mitt førsteinntrykk, men jeg mener vi ikke får
utnyttet ressursene optimalt.
Jeg tror veldig mange av elevene kanskje kunne hatt like godt utbytte av tilpasset opplæring
som spesialundervisning. Men det må være en felles forståelse for hva som er hva. Vi må gis
tilstrekkelig handlingsrom innenfor dette. Det positive ved nyskole-prosjektet er at vi får PPT,
helsesøster og eksterne aktører under samme tak. Effektiviteten og forståelsen av hva som er
spesialundervisning og tilpasset opplæring kan bli bedre ved det.»
Spesialpedagogisk koordinator har i intervju uttalt at det er veldig få som bruker den
individuelle opplæringsplanen konkret i sitt arbeid. Hun beskriver iverksettelsen av IOP slik:
«Vi bruker å gå igjennom den i august, og oppfordrer til at alle som skal ha eleven leser den,
men vi har ikke noe system for å sjekke at alle gjør det. Det er her den manglende forståelsen
for hva som er spesialundervisning slår inn. I praksis er det bare ord på et ark for å få det
formelle i orden fordi loven krever det. Men vi har fått litt bedre forståelse det siste året ved
at dokumentpraksis er endret, PPT har vært mer på banen, dere og fylkesmannen kikker oss i
papirene, vi har hatt IOP-kurs med Statped, vi er blitt mer obs på lovverket og to klagesaker
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til fylkesmannen. Vi har skjerpet oss mer når det gjelder forståelsen av hva
spesialundervisning er. Det er bare bra med tilsyn, da vet vi hva vi kan starte å arbeide med,
for vi har ikke ting på plass.»
En kontaktlærer har uttalt følgende om iverksettelsen av individuell opplæringsplan:
«Selv om planen er god kan det svikte i iverksettelsen. Hele fjoråret var bortkastet fordi det
ble ansatt folk som ikke var egnet til å jobbe innenfor skoleverket. […] Men det er
utfordringer hvert år, på grunn av sykemeldinger, mangel på faglærte og annet. Det blir bare
satt inn de som er ledig. De skal få veiledning, men det er ikke alle som vil ta imot det. […]
En stor utfordring er å få tid til å gjøre alt som må gjøres. Det er nesten fysisk umulig. Og
bare det å møtes er vanskelig. Ledelsen burde satt av tid til slike møter når de lager
timeplanen. Det er kjempevanskelig når det ikke er det.»
En annen kontaktlærer har gitt uttrykk for følgende mening om anvendelse av vikarer:
«I det tilfellet der det må brukes vikar (hvis ikke spespedelevene har fått noen fast lærer, eller
lærer er borte en lengre periode) er det bedre å sette faglærer til å ha spespedelever, og
sette vikarlærer inn i klassen heller, enn å ha hvem som helst til å ta spespedtimene.»
Noen kontaktlærere på et klassetrinn forteller følgende om deres erfaringer med den praktiske
tilretteleggingen/gjennomføringen av spesialundervisning:
«Jeg vet ikke om jeg har vært med på det, annet enn at jeg har fått beskjed om å lese IOP. Det
er opp til plusslærerne/spesialpedagogene, og elevene er ofte ute i timene, så jeg har lite
praktisk erfaring med det. Det eneste jeg har erfaring med er at enkelte skal ha assistent i
diverse timer. Min er erfaring er at vi får en oversikt over hva som er vedtaket, der det står at
eleven skal ha så og så mange timer i de og de fagene. Det er det.»
«Når skolen begynner står det på timeplanen at det skal være assistent i forskjellige timer,
men ofte blir assistentene brukt som vikarer eller at de er syke, og da blir det ikke satt noen
andre inn. Assistentordningen er i praksis en vikarordning. Siden jeg begynte her […] har jeg
ofte fått vite at assistenten lånes bort når skolen mangler vikar.»
«I noen fag har enkelte elever ikke hatt assistent i det hele tatt.»
«Vi har elever som skulle hatt assistent i [to fag] som ikke har hatt assistent verken i år eller i
fjor.»
PPT
PPT-leder forteller at det ikke skjer ofte at de blir involvert i tilretteleggingen, men at de kan
bli det. De kan skrive i anbefalingen om hva de mener er best for eleven når det gjelder
organisering og sånne ting, men det er sjelden skolen ber dem komme i klassen. PPT-leder
tilføyer at de ennå ikke har sett effekten av Statped-kurset (kurs i utarbeidelse av IOP).
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Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 19: Tilrettelegging av opplæringen på grunnlag av individuell opplæringsplan

Ja
Framgår det hvordan opplæringen er gjennomført etter at IOP er
utarbeidet?

11

Ikke opplyst/
uavklart

Nei
1

0

Kilde: 12 elevmapper

I de tilfellene det foreligger årsrapport (se punkt 9 nedenfor) har vi funnet dokumentasjon som
forteller noe om hvordan gjennomføringen har vært. Den manglende årsrapporten synes ut fra
foreliggende opplysninger å vedrøre elev som er sluttet på skolen.
8.2.2 Justering av individuell opplæringsplan
Skriftlige rutiner/retningslinjer
I punkt 10 i rutinen for spesialundervisning framgår det en beskrivelse av hvordan IOPen skal
justeres. Punktet lyder slik:

10

Hva
Kontinuerlig evaluering av mål og tiltak i
IOPen. Dette blir også evaluert i
ansvarsgruppemøtet sammen med helhetlig
vurdering av eleven (utviklingssamtale).
Årsrapport sendes foreldre/foresatte og PPT

Frist

Skjema
Nr. C2

Ansvarlig
Rektor
Kontaktlærere
spesialpedagog

15.06

Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor forteller følgende om justering av individuell opplæringsplan:
«Det gjøres i for liten grad. Vi prøver å bli flinkere på dette, og trenger gode rutiner. Det er
et forbedringspunkt for oss. Det skjer at IOP blir justert, men ikke så jevnlig. IOP som går
over flere år justeres for hvert skoleår ut fra elevens utvikling, som fremgår av årsrapporten.
Det er ikke vanlig at IOP justeres i løpet av skoleåret. Evaluering gjøres i forbindelse med
utarbeidelse av årsrapport.»
En spesialpedagog beskriver at IOP brukes kontinuerlig og at planen vurderes jevnlig. Hun
utdyper dette slik: «Det kommer litt an på situasjonen og på eleven, men det må vurderes hele
tiden for at vi skal kunne gi en ordentlig opplæring. Det skjer at IOP justeres, men vi er ikke
flinke nok til å skrive endringer inn i dokumentet. Justeringer vises i halvårsvurderingene og
gir grunnlag for ny IOP.»
En kontaktlærer forteller at han ville ha endret selve planen og ikke bare på praksis. På grunn
av liten erfaring som kontaktlærer vet han ikke om det blir gjort.
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Båtsfjord skole
Rektor har i intervju gitt uttrykk for at han antar og forventer at IOP justeres underveis. Han
har videre sagt følgende: «Om det skjer har jeg spurt meg selv mange ganger. En del av
utfordringen med IOP er at det framstår som ufravikelig det som står der. Det bør tas en
refleksjon rundt juletider. IOP bør være klar allerede ved oppstart av nytt skoleår. Det skjer
forandringer i løpet av sommerferien, men ideelt sett skal IOP kunne ferdigstilles i de tidlige
høstmåneder.»
Spesialpedagogisk koordinator forteller at de har på planen at individuell opplæringsplan skal
justeres hvis eleven har oppnådd målene. Hun beskriver rutinen slik:
«Hvis IOP forelå 1. oktober skal det helst gjøres i februar/mars når vi utarbeider foreløpig
årsrapport, men det er ikke alle som gjør det, for vi har ikke gode nok rutiner på dette. Helst
skal den justeres underveis i prosessen, også hvis målene er for høye. I mine 5 år som
spes.ped.-koordinator har jeg ikke opplevd at IOP er blitt justert underveis.»
En kontaktlærer mener at det er lettere å justere IOP når den er så konkret som den er nå. «Vi
er på vei dit», sier hun.
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 20: Justering av individuell opplæringsplan

Samlet

Ja

Framgår det om IOP bør justeres/er justert?

Nei
3

Ikke opplyst/
uavklart

7

2

Kilde: 12 elevmapper

Dette fordeler seg slik på de to skolene:
Nordskogen skole

Ja

Framgår det om IOP bør justeres/er justert?
Båtsfjord skole
Framgår det om IOP bør justeres/er justert?

Nei
2

Ja

2
Nei

1

Ikke opplyst/
uavklart
0
Ikke opplyst/
uavklart

5

1

Vurderinger
8.3.1 Tilrettelegging av opplæringen på grunnlag av individuell opplæringsplan
Skolen skal tilrettelegge opplæringen slik den er beskrevet i individuell opplæringsplan. Vi
har ikke funnet at kommunen har skriftlige rutiner som beskriver hvordan dette skal foregå.
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Den praktiske tilretteleggingen synes å fungere greit på Nordskogen skole, men ikke ved
Båtsfjord skole. Her har alle vi har intervjuet gitt uttrykk for at det svikter i iverksettelsen, av
forskjellige grunner. Det bildet vi har fått beskrevet er bekymringsfullt, og vi vil karakterisere
tilstanden som alvorlig dersom det stemmer at elever har mistet et helt år med spesialundervisning på grunn av manglende kompetanse hos den eller de som skulle gjennomføre
undervisningen. Lav bemanning og/eller for svak utnyttelse av personellressursene synes også
å være årsak til at det svikter i gjennomføringen. På bakgrunn av de funn vi har gjort på dette
området mener vi kommunen og skoleledelsen har en stor og viktig jobb å gjøre i å få
iverksettelsen av individuell opplæringsplan til å fungere bedre ved Båtsfjord skole.
Rektor ved Nordskogen skole mener det er svakheter ved det manuelle systemet de bruker, og
at dette går ut over både gjennomføringen og kvalitetssikringen av spesialundervisningen.
Revisjonen deler synet om at det manuelle systemet har tydelige svakheter, og at et
elektronisk system er å foretrekke.
8.3.2 Justering av individuell opplæringsplan
Individuell opplæringsplan bør justeres når elevens læringsutbytte og måloppnåelse underveis
i opplæringsløpet indikerer at dette er nødvendig. På bakgrunn av de undersøkelser vi har
gjort har vi forstått det slik at det i en viss utstrekning skjer justeringer av selve
undervisningen, men at den skriftlige planen som regel ikke endres. Så lenge justeringene blir
omtalt i årsrapporten, og tatt hensyn til i utarbeidelsen av eventuell plan for neste år, kan vi
ikke umiddelbart se at det har vesentlig betydning at endringene ikke skriftliggjøres. Vi finner
i denne forbindelse grunn til å påpeke at det manuelle systemet skolene bruker trolig gjør det
mer arbeidskrevende å revidere plandokumentet enn det ville ha vært i et elektronisk system.
Konklusjon
Av kommunens to skoler er det bare ved Nordskogen skole det skjer en tilfredsstillende
tilrettelegging av opplæringen slik den er beskrevet i individuell opplæringsplan. Det er
omfattende svikt i tilretteleggingen ved Båtsfjord skole, både på grunn av manglende
kompetanse hos dem som skal gjennomføre spesialundervisningen, lav bemanning og/eller for
svak utnyttelse av personellressursene. Det skjer justeringer i gjennomføringen av
spesialundervisningen, men den skriftlige planen blir som regel ikke endret ved noen av
skolene.
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EVALUERER SKOLENE ELEVENS UTVIKLING OG
HVORDAN OPPLÆRINGSTILBUDET FUNGERER UT
FRA DE MÅLENE SOM ER SATT I INDIVIDUELL
OPPLÆRINGSPLAN?
Revisjonskriterier
•
•

Skolen skal hvert år utarbeide en årsrapport hvor det gjøres en vurdering av den
opplæringen eleven har fått og elevens utvikling ut fra målene som er satt i elevens
individuelle opplæringsplan
Årsrapporten bør inneholde en vurdering av
- hvordan elevens opplæring har vært
- hvordan elevens utvikling har vært i forhold til målene i IOP
- om målene fortsatt er relevante
- om tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter bør justeres
- om det fortsatt er behov for spesialundervisning
- hvordan det videre arbeidet bør legges opp
Data

9.2.1 Utarbeidelse av årsrapport
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Rutinen for spesialundervisning inneholder følgende punkt vedrørende årsrapport/evaluering:

10

Hva
Kontinuerlig evaluering av mål og tiltak i
IOPen. Dette blir også evaluert i
ansvarsgruppemøtet sammen med helhetlig
vurdering av eleven (utviklingssamtale).
Årsrapport sendes foreldre/foresatte og PPT

Frist

Skjema
Nr. C2

Ansvarlig
Rektor
Kontaktlærere
spesialpedagog

15.06

Intervjuer
Nordskogen skole
Rektor har i intervju opplyst at årsrapport i henhold til rutinen skal utarbeides innen 15. juni.
Hun forteller at de etterlever det, og videre at årsrapporten danner utgangspunkt for neste
skoleårs IOP. Alle elever har utviklingssamtale/konferansetime og det drøftes også i
ansvarsgruppemøter, sier hun.
En spesialpedagog beskriver rutinen for evaluering slik:
«Det gjør vi gjerne i vurderingen på våren. Der blir det beskrevet hvordan vi har arbeidet,
hvordan det har gått og hva vi tenker videre. Når man arbeider med spesialundervisning er
man så tett på en elev eller en gruppe av elever at det gjøres vurderinger underveis hele tiden.
Du overser ikke noe, slik man gjør i et klasserom. Jeg skriver notater stort sett hver dag, som
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jeg ser tilbake på når jeg skal skrive rapporten eller jeg skal snakke med lærerne om hvordan
det går.»
En kontaktlærer beskriver evalueringsrutinen på følgende måte:
«Ved IOP er det en ansvarsgruppe som består av skolen, PPT, helsesøster mv. avhengig av
hva enkeltvedtaket går ut på. Samordnet hjelpetjeneste innkaller til møter hvor IOP blir
vurdert, om den fungerer slik vi ønsker det. Det skjer fra slutten av oktober og fram til jul for
inneværende halvår. Da kan det gjøres ulike avtaler, for eksempel at det skal være et
oppstartsmøte i januar, men det avhenger av hva det dreier seg om. Disse møtene kan vi ha
hele året, alt etter hvilke utfordringer vi har.»
En annen kontaktlærer forteller at han har permer hvor han samler opp ting om de enkelte
elevene, som prøver og forskjellige ting, og at han gjør notater om forskjellige opplevelser,
både positivt og negativt, som han formidler i foreldresamtaler.
Båtsfjord skole
Spesialpedagogisk koordinator forteller at det gjøres evaluering ved utarbeidelse av foreløpig
årsrapport, halvårsvurdering i november/desember og i juni. Hun sier at noen har et ekstra øye
med elevene, hvor det gjøres mer fortløpende evalueringer, men at det skjer muntlig.
En kontaktlærer opplyser at de skriver årsrapport, men at det er helt nytt at de skal gå
gjennom alle kompetansemålene i alle fagene og vurdere om det er avvik fra dem. Det har de
ikke begynt med ennå. Hun mener at det blir mer papirarbeid, men at det vil føre til at de må
gå gjennom alt. Ifølge henne har det fram til nå vært individavhengig hvordan dette har blitt
gjort.
PPT
PPT-leder beskriver at de er med i ansvarsgruppemøter, og at de er mest involvert der det er
store, sammensatte vansker. Der er også foreldrene mye mer bevisst på å bruke dem. Hun
beskriver hvordan evalueringen foregår slik:
«I ansvarsgruppemøtene blir en del av tiltakene som er satt i gang evaluert. Vi er ikke
involvert i alle saker. Målet etter at vi har vært igjennom Statpeds kurs er at IOP skal brukes
systematisk i ansvarsgruppemøtene, at vi skal vurdere om målene er nådd eller om vi må
justere dem. Målsettingen er at det skal være en evaluering etter 6 til 8 uker, men vi har ikke
gjort erfaringer med dette ennå.»
Skoleeier
Skolefaglig rådgiver har i intervju opplyst at det skrives årsrapporter. Han mener imidlertid at
skolenes evalueringer er for dårlige. Dette begrunner han slik: «Vi har eksempler på
klagesaker, der PPT skal foreta ny vurdering, men der det mangler/er ufullstendige
opplysninger fra skolene. Dette skyldes i mange tilfeller at lærerne er usikre på rutiner og
krav omkring spesialundervisningen. Kompetansen er for dårlig.»
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Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 21: Utarbeidelse av årsrapport

Ja
Foreligger det årsrapport for de skoleår spesialundervisning er
tildelt?

Nei

11

Ikke opplyst/
uavklart

1

0

Kilde: 12 elevmapper

Den manglende årsrapporten synes ut fra foreliggende opplysninger å vedrøre elev som er
sluttet på skolen.
9.2.2 Innholdet i årsrapporten
Skriftlige rutiner/retningslinjer
Revisjonen er forelagt en mal for årsrapport. Denne inneholder følgende elementer:
•
•
•
•
•

Personalia for elev og foreldres navn og kontaktinformasjon
Omfang av spesialundervisning/barneveileder inneværende skoleår
Kartlegging som er foretatt med angivelse av hvilken type kartlegging, resultat og dato
Vurdering for hvert fag/emne, med felter for mål, vurdering i forhold til mål og videre
behov i forhold til mål
Elevens egenvurdering (jf elevsamtale)

I henhold til malen skal årsrapporten underskrives av elev (fra 8. klasse), foreldre/foresatte,
kontaktlærer og/eller spesialpedagog og rektor. Kopi skal sendes til foreldre/foresatte og PPT.
Intervjuer
Opplysninger som er framkommet i intervjuer beskrevet under forrige punkt (punkt 9.2.1)
omfatter også innholdet i årsrapporten.
Enkeltsaker
Resultatet av vår mappegjennomgang på dette punktet er som følger:
Tabell 22: Innholdet i årsrapporten

Samlet

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

Inneholder årsrapporten følgende elementer?
- hvordan elevens opplæring har vært

11

0

0

- hvordan elevens utvikling har vært i forhold til målene i IOP

10

1

0

- om målene fortsatt er relevante

7

3

1

- om tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter bør
justeres

3

7

1
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- om det fortsatt er behov for spesialundervisning
- hvordan det videre arbeidet bør legges opp

7

3

1

10

1

0

Kilde: 12 elevmapper

Punktene hvor det er mangler i noen av sakene fordeler seg slik på de to skolene:
Nordskogen skole

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

Inneholder årsrapporten følgende elementer?
- hvordan elevens utvikling har vært i forhold til målene i IOP

5

0

0

- om målene fortsatt er relevante

4

0

1

- om tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter bør
justeres

1

3

1

- om det fortsatt er behov for spesialundervisning

4

0

1

- hvordan det videre arbeidet bør legges opp

5

0

0

Båtsfjord skole

Ja

Nei

Ikke opplyst/
uavklart

Inneholder årsrapporten følgende elementer?
- hvordan elevens utvikling har vært i forhold til målene i IOP

5

1

0

- om målene fortsatt er relevante

3

3

0

- om tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter bør
justeres

2

4

1

- om det fortsatt er behov for spesialundervisning

3

3

0

- hvordan det videre arbeidet bør legges opp

5

1

0

Vurderinger
9.3.1 Utarbeidelse av årsrapport
Skolen skal hvert år utarbeide en årsrapport hvor det gjøres en vurdering av den opplæringen
eleven har fått og elevens utvikling ut fra målene som er satt i elevens individuelle
opplæringsplan. Vår undersøkelse viser at det utarbeides årsrapporter ved begge skolene.
9.3.2 Innholdet i årsrapporten
Årsrapporten bør inneholde en vurdering av
- hvordan elevens opplæring har vært
- hvordan elevens utvikling har vært i forhold til målene i IOP
- om målene fortsatt er relevante
- om tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter bør justeres
- om det fortsatt er behov for spesialundervisning
- hvordan det videre arbeidet bør legges opp
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Kommunen har en mal for årsrapport som ikke helt oppfyller kravene som stilles til slike
rapporter. Vi kan ikke se at det i malen er felt for beskrivelse av hvordan elevens opplæring
har vært, og det framgår heller ikke eksplisitt at det skal framgå en vurdering av om tiltakene
som gjelder organisering og arbeidsmåter bør justeres og hvordan det videre arbeidet bør
legges opp.
Vår gjennomgang av enkeltsaker viser at det er mangler i noen årsrapporter, spesielt når det
gjelder vurdering av om tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter bør justeres, om
målene fortsatt er relevante og om det fortsatt er behov for spesialundervisning. De fleste
manglene er knyttet til årsrapporter utarbeidet ved Båtsfjord skole. Vi har ikke undersøkt dette
området i en slik utstrekning at vi kan si om skolene mangler kompetanse på utarbeidelse av
årsrapporter, men vi registrerer at skolefaglig rådgiver mener at det er tilfelle. Det vi
imidlertid kan si er at skolene synes å ha rom for å forbedre sitt arbeid med utarbeidelse av
årsrapporter.
Konklusjon
Det skjer en evaluering av elevenes utvikling og hvordan opplæringstilbudet har fungert ut fra
de målene som er satt i individuell opplæringsplan, men evalueringen (som framgår av
årsrapporten) er i mange tilfeller mangelfull. Skolenes arbeid med evaluering er således ikke
fullt ut tilfredsstillende.
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KONKLUSJONER
Har skolene tilfredsstillende rutiner for å fange opp elever som kan ha krav på
tilpasset opplæring, herunder spesialundervisning?

Av kommunens to skoler er det bare Nordskogen skole som har tilfredsstillende rutiner for å
fange opp elever som kan ha krav på tilpasset opplæring, herunder spesialundervisning. Ved
Båtsfjord skole er det svakheter i både rutinene for vurdering av elevenes læringsutbytte,
tilpasning av ordinær opplæring og innmelding av spesialundervisningsbehov. Det er klare
svakheter ved begge skolenes (manuelle) system for dokumentasjon og arkivering.
Ber skolene PP-tjenesten utrede behovet for spesialundervisning i de tilfeller eleven
vurderes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring eller når foreldrene
krever det?

Nordskogen skole har praksis for å be PP-tjenesten utrede behovet for spesialundervisning i
de tilfeller eleven vurderes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring eller når
foreldrene krever det. Ved Båtsfjord skole synes det å være en uenighet mellom rektor og
lærerne om vurderingen av om elevene trenger spesialundervisning. Dette forholdet gjør at vi
ikke kan konkludere med at skolen sender henvisning til PP-tjenesten i alle tilfeller en elev, til
tross for eventuelle forsøk med ulike tiltak, ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær
opplæring. Undersøkelsen viser videre at henvisningene ikke i tilstrekkelig grad har det
innhold som kreves.
Gjennomfører PP-tjenesten sakkyndig vurdering av om eleven har behov for
spesialundervisning når skolene ber om det?

PP-tjenesten gjennomfører sakkyndig vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning når skolene ber om det.
Fatter skolene enkeltvedtak i samsvar med regelverket når PP-tjenesten har foretatt en
sakkyndig vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning?

Skolene fatter ikke i tilstrekkelig grad enkeltvedtak i samsvar med regelverket. Det fattes
skriftlige vedtak i samsvar med PP-tjenestens sakkyndige vurdering, men vedtakene har i
betydelig grad mangler når det gjelder å angi hva vedtaket faktisk innebærer (innhold,
organisering og kompetanse) og til dels også i forhold til noen formelle krav til hva et vedtak
skal inneholde. Foreldrene involveres heller ikke nok før skolene fatter vedtak om hvilket
tilbud som skal gis.
Utarbeider skolene individuell opplæringsplan når det er fattet vedtak om
spesialundervisning?

Skolene utarbeider individuell opplæringsplan når det er fattet vedtak om spesialundervisning.
Dette synes å bli gjort på en god måte ved Nordskogen skole, mens det ikke er tilstrekkelig
grad av involvering av lærerne i utarbeidelse av individuell opplæringsplan ved Båtsfjord
skole. Ved denne skolen har deler av undervisningspersonellet ikke fått opplæring i
utarbeidelse av individuell opplæringsplan.
Tilrettelegger skolene opplæringen slik den er beskrevet i individuell opplæringsplan?

Av kommunens to skoler er det bare ved Nordskogen skole det skjer en tilfredsstillende
tilrettelegging av opplæringen slik den er beskrevet i individuell opplæringsplan. Det er
omfattende svikt i tilretteleggingen ved Båtsfjord skole, både på grunn av manglende
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kompetanse hos dem som skal gjennomføre spesialundervisningen, lav bemanning og/eller for
svak utnyttelse av personellressursene. Det skjer justeringer i gjennomføringen av
spesialundervisningen, men den skriftlige planen blir som regel ikke endret ved noen av
skolene.
Evaluerer skolene elevens utvikling og hvordan opplæringstilbudet fungerer ut fra de
målene som er satt i individuell opplæringsplan?

Det skjer en evaluering av elevenes utvikling og hvordan opplæringstilbudet har fungert ut fra
de målene som er satt i individuell opplæringsplan, men evalueringen (som framgår av
årsrapporten) er i mange tilfeller mangelfull. Skolenes arbeid med evaluering er således ikke
fullt ut tilfredsstillende.
Hovedkonklusjon

Kommunen etterlever bare delvis regler og nasjonale retningslinjer for spesialundervisning.
Det er svakheter og mangler i alle faser av saksgangen, med unntak av fasen hvor PPtjenesten utarbeider sakkyndig vurdering. Praksisen på Nordskogen skole er jevnt over bedre
enn ved Båtsfjord skole, hvor det er til dels betydelige svakheter og mangler i saksgangen.
Det er klare svakheter ved begge skolenes (manuelle) system for dokumentasjon og
arkivering.
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ANBEFALINGER
På bakgrunn av de funn og vurderinger vi har gjort finner vi grunn til å komme med noen
anbefalinger. Siden praksisen ved de to skolene er forskjellig velger vi å knytte anbefalingene
til enten kommunen (for det som gjelder begge skolene) eller til den enkelte skole.
Vi anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak:
•

Tar i bruk et elektronisk system for å sikre at skolenes arbeid med å vurdere elevenes
læringsutbytte, tilpasning av ordinær opplæring og saksgangen i spesialundervisningssaker blir riktig og fullstendig dokumentert

Vi anbefaler at skolene iverksetter følgende tiltak:
•
•
•
•
•

Sikrer at skolene utarbeider henvisninger til PP-tjenesten som inneholder de
opplysninger og den dokumentasjon PP-tjenesten krever
Sikrer at skolene utarbeider enkeltvedtak for spesialundervisning i samsvar med
regelverket
Sikrer at skolene sender foreløpig svar når saken ikke kan avgjøres innen en måned
Sikrer at foreldre/elev blir gitt mulighet til å uttale seg før det fattes enkeltvedtak om
spesialundervisning
Sikrer at det utarbeides årsrapporter med det innhold som kreves

Vi anbefaler at Båtsfjord skole i tillegg iverksetter følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Sikrer at det innføres en god og lik praksis for vurdering av elevenes læringsutbytte og
tilpasning av ordinær opplæring
Avklarer hva som er tilpasning av ordinær opplæring og hva som er spesialundervisning og formidler dette til alt undervisningspersonell
Tydeliggjør hvordan innmelding av spesialundervisningsbehov skal skje
Sikrer at alle berørte lærere blir involvert i utarbeidelsen av – eller orientert om
innholdet i – individuell opplæringsplan
Sørger for tilstrekkelig opplæring i utarbeidelse av individuell opplæringsplan av alle
lærere som deltar i dette arbeidet
Organiserer virksomheten på en slik måte at alle elever som skal ha spesialundervisning får det
Sikrer at personell som gjennomfører spesialundervisning har tilstrekkelig/nødvendig
kompetanse
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KILDER OG LITTERATUR
Lovverk
•

Opplæringslova. Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa av 17. juli
1998 nr. 61. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

•

Forvaltningsloven. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven

•

Forskrift til opplæringslova. Forskrift til opplæringslova av 23. juni 2006 nr. 724.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

Veiledere/retningslinjer
•

Utdanningsdirektoratet, Veilederen Spesialundervisning, 2014.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskiltebehov/spesialundervisning/Spesialundervisning/

Kommunale dokumenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Båtsfjord kommune: Internkontrollsystem for tilpasset opplæring og
spesialundervisning for skolene i Båtsfjord kommune (udatert)
Båtsfjord kommune: Tilpasset opplæring – saksgang / spesialundervisning – saksgang
(revidert 5.1.2017)
Båtsfjord kommune: Henvisning til samordnet hjelpetjeneste for barn og unge i
Båtsfjord (dokumentmal, revidert 5.1.2017)
Båtsfjord kommune: Søknad om spesialpedagogisk hjelp (dokumentmal, revidert
5.1.2017)
Båtsfjord kommune: Skolens uttalelse vedrørende søknad om spesialundervisning
(dokumentmal, revidert 5.1.2017)
Båtsfjord kommune: Sakkyndig vurdering (dokumentmal, revidert 5.1.2017)
Båtsfjord kommune: Enkeltvedtak om spesialundervisning (dokumentmal, revidert
5.1.2017)
Båtsfjord kommune: Individuell opplæringsplan (IOP) (dokumentmal, revidert
5.1.2017)
Båtsfjord kommune: Årsrapport vedr. spesialundervisning (dokumentmal, revidert
5.1.2017)

Andre kilder
•

Elverum kommune: Metodehefte; Stasjonsarbeid (udatert)

Internett
Lingdys: https://lingit.no/lingdys/
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
I brev fra assisterende rådmann Tove Gotvassli av 20. februar 2019 framgår følgende svar på
vår anmodning om rådmannens uttalelse:
«Skolefaglig rådgiver, PPT og rektorene har hatt rapporten til uttalelse, og dette er tatt inn i
rapporten vi fikk tilsendt. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til rapporten.»
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER
Hvordan vi har kommet fram til revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er beskrevet
nedenfor. Utledningen er inndelt etter underproblemstillingene kriteriene hører inn under.
Underproblemstilling 1
Har skolene tilfredsstillende rutiner for å fange opp elever som kan ha krav på tilpasset
opplæring, herunder spesialundervisning?
Det følger av opplæringsloven § 2-1 at alle barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring og
rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med loven og tilhørende forskrifter.
Skolens plikt til å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs evner og forutsetninger framgår
av § 1-3 i opplæringsloven. Elever i grunnskolen har ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-1
første ledd rett til en underveisvurdering, som i henhold til forskriftens § 3-11 blant annet skal
brukes som grunnlag for tilpasset opplæring. Det framgår at underveisvurdering skal gjøres
fortløpende og systematisk og at den skal omfatte en vurdering av om eleven har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
I Utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning, kapittel 1, framgår det at
prinsippet om tilpasset opplæring favner både ordinær opplæring og spesialundervisning. I
den ordinære opplæringen har ikke eleven rett til noen særskilt tilrettelegging.
Spesialundervisning er derimot en individuell rett eleven har i de tilfellene han eller hun
trenger ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet. Tilpasset opplæring er de tiltakene
skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen. De kan være
knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder og progresjon.
I opplæringsloven § 5-4 pålegges undervisningspersonalet å vurdere om en elev trenger
spesialundervisning og å melde fra til rektor når de mener at eleven har et slikt behov.
Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•
•

Skolen skal kontinuerlig vurdere elevenes utbytte av opplæringen
Skolen skal vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi elevene
tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring
Lærerne skal melde fra til rektor når en elev vurderes å ha behov for
spesialundervisning

Underproblemstilling 2
Ber skolene PP-tjenesten utrede behovet for spesialundervisning i de tilfeller eleven
vurderes å ikke ha tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring eller når foreldrene
krever det?
Det følger av bestemmelsene om spesialundervisning i opplæringsloven at rektor skal be PPtjenesten om å foreta en sakkyndig vurdering når skolen mener at eleven, til tross for forsøk
med ulike tiltak, ikke vil kunne få et tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring.
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Det framgår av kapittel 5 i utdanningsdirektoratets veileder at det ikke er noen regler for
hvordan henvisning av elever til PP-tjenesten skal skje. Direktoratet gir imidlertid uttrykk for
at henvisningen bør være skriftlig, og at det bør legges ved en beskrivelse av skolens
kartlegging, iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen og evaluering av disse tiltakene.
Det følger av opplæringsloven § 5-4 første ledd at skolen også skal sende henvisning til PPtjenesten når eleven eller elevens foreldre krever det.
Det er i opplæringsloven § 5-4 annet ledd et krav til samtykke fra foreldrene eller eleven selv
før det blir gjort en sakkyndig vurdering og før det fattes enkeltvedtak om
spesialundervisning. Det er elevens alder som er avgjørende for om det er foreldrene eller
eleven selv som må samtykke. Foreldrene har i henhold til barneloven § 30 foreldreansvar for
barnet frem til barnet er 18 år. Når det gjelder spesialundervisning er det imidlertid et unntak
fra 18-årsgrensen. Fra eleven har fylt 15 år er det tilstrekkelig med elevens samtykke i saker
om spesialundervisning. I de tilfellene det er foreldrene/eleven selv som har bedt om
spesialundervisning er det ikke behov for samtykke til sakkyndig vurdering. Samtykket vil da
ligge implisitt.
Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•

Skolen skal sende en henvisning til PP-tjenesten når en elev, til tross for eventuelle
forsøk med ulike tiltak, ikke vil kunne få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring
Skolen skal sende en henvisning til PP-tjenesten når foreldrene/eleven krever det
Skolen skal innhente foreldrenes/elevens samtykke til at det kan foretas en sakkyndig
vurdering
Henvisningen bør skje skriftlig og inneholde en beskrivelse av skolens kartlegging,
iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen og evaluering av disse tiltakene

Underproblemstilling 3
Gjennomfører PP-tjenesten sakkyndig vurdering av om eleven har behov for
spesialundervisning når skolene ber om det?
I opplæringsloven § 5-3 pålegges skolen å basere sitt vedtak om spesialundervisning på en
sakkyndig vurdering av elevens behov. Det framgår at vurderingen skal vise om eleven har
behov for spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud som skal gis. Det stilles krav om at
den sakkyndige vurderingen minst inneholder PP-tjenestens vurdering av:
-

elevens utbytte av den ordinære opplæringen
elevens lærevansker og andre forhold som er viktig for opplæringen
elevens realistiske opplæringsmål
elevens muligheter i en ordinær opplæring
opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud

Utdanningsdirektoratet presiserer i veilederen for spesialundervisning at den sakkyndige
vurderingen skal bestå av to elementer; utredning og tilråding. Utredningen skal vise om
eleven har behov for spesialundervisning, hva elevens vansker er og hvorfor eleven ikke får
tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Tilrådningen (anbefalingen) skal gi skolen
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informasjon om hvilket opplæringstilbud PP-tjenesten mener vil gi eleven et forsvarlig
opplæringstilbud.
Foreldrene og eleven skal involveres i alle deler av prosessen. I opplæringsloven § 5-4 tredje
ledd pålegges PP-tjenesten å rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med å utforme
tilbud om spesialundervisning og å legge stor vekt på synspunktene deres.
Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•
•

PP-tjenesten skal gjøre en sakkyndig vurdering av om en elev har behov for
spesialundervisning når skolen ber om det
Den sakkyndige vurderingen skal bestå av en utredning og en tilråding
PP-tjenesten skal rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud
om spesialundervisning

Underproblemstilling 4
Fatter skolene enkeltvedtak i samsvar med regelverket når PP-tjenesten har foretatt en
sakkyndig vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning?
Før det fattes vedtak om å sette i gang spesialundervisning må foreldrene/eleven være gitt
mulighet til å uttale seg, og de må ha gitt sitt samtykke til at spesialundervisning kan settes i
gang. Disse kravene framgår av opplæringsloven § 5-4 andre ledd.
Det framgår av kapittel 7 i veilederen for spesialundervisning at det er skoleeier som har
myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning, men at myndigheten kan delegeres
til rektor eller eventuelt til en annen leder ved skolen. Det skal alltid være et enkeltvedtak om
spesialundervisning, også når skolen kommer fram til at eleven ikke har behov for
spesialundervisning. Dersom spesialundervisning innvilges, må enkeltvedtaket ta stilling til
hva som er et forsvarlig tilbud til eleven.
I opplæringsloven er det ingen særskilte regler om hva enkeltvedtaket skal inneholde, bortsett
fra at det er presisert at avvik fra den sakkyndige vurderingen skal begrunnes. Det er dermed
forvaltningsloven (fvl.) og de ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper som i all hovedsak
regulerer hvilke krav som stilles til saksbehandlingen i saker som gjelder spesialundervisning.
Det er følgende sentrale krav:
-

Saken skal avgjøres uten ugrunnet opphold (fvl. § 11 a første ledd)
Det skal sendes foreløpig svar dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned (fvl. §
11 a siste ledd)
Berørte parter skal gis mulighet for å uttale seg før det fattes vedtak i saken (fvl § 16)
Saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes (fvl. § 17)
Enkeltvedtaket skal være skriftlig (fvl. § 23)
Enkeltvedtaket skal begrunnes (fvl. § 24)
I begrunnelsen skal det vises til reglene vedtaket bygger på og eventuelt også en
gjengivelse av innholdet i reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. (fvl. §
25). Begrunnelsen må baseres på den enkelte elevs behov (veilederen kapittel 7.6)

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 68

Båtsfjord kommune, 2017-2020, Spesialundervisning

-

Partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig. Underrettelsen skal som
regel være skriftlig (fvl. § 27 første ledd)
I underrettelsen skal det gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og
framgangsmåten ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter (fvl. § 27, jf. §§
18 og 19)

Utdanningsdirektoratet presiserer i veilederen for spesialundervisning at enkeltvedtaket skal
angi elevens opplæringstilbud klart og tydelig, og at det blant annet skal si noe om
-

innhold (hva slags opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket; herunder
kompetansemål og timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering mv.)
omfang (antall årstimer mv)
organisering (i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning, alternativ
opplæringsarena)
kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.)

Videre framgår det at enkeltvedtak som oftest vil ha saksbehandlingsfeil dersom det
-

bare omfatter omfanget av spesialundervisningen
ikke vurderer hvilket opplæringstilbud eleven skal ha
ikke sier noe om organisering av opplæringen, i hvilke fag eleven har behov for
særskilt tilrettelegging eller hvilket innhold det skal være i opplæringstilbudet

Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•
•

Skolen skal fatte enkeltvedtak om spesialundervisning når PP-tjenesten har utarbeidet
en sakkyndig vurdering
Skolens enkeltvedtak om spesialundervisning skal baseres på PP-tjenestens
sakkyndige vurdering
Skolens enkeltvedtak om spesialundervisning skal være i samsvar med regelverket
Foreldrene/eleven skal gis anledning til å uttale seg før skolen fatter enkeltvedtak om
spesialundervisning
Foreldrene/eleven må samtykke før skolen fatter enkeltvedtak om å sette i gang
spesialundervisning

Underproblemstilling 5
Utarbeider skolene individuell opplæringsplan når det er fattet vedtak om
spesialundervisning?
Det framgår av opplæringsloven § 5-5 at det skal utarbeides individuell opplæringsplan (IOP)
for elever som får spesialundervisning, og videre at planen skal vise mål for og innholdet i
opplæringen og hvordan opplæringen skal foregå. I kapittel 8.1 i veilederen for
spesialundervisning står det at en individuell opplæringsplan skal bygge på det som er fastsatt
i enkeltvedtaket og er et arbeidsverktøy for skolen for å sikre at elevens opplæringstilbud blir i
samsvar med det eleven har rett til etter enkeltvedtaket.
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Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•
•

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan når det er fattet et enkeltvedtak
som gir eleven rett til spesialundervisning
Den individuelle opplæringsplanen skal bygge på enkeltvedtaket om
spesialundervisning
Den individuelle opplæringsplanen skal inneholde mål for opplæringen, innholdet i
opplæringen og hvordan opplæringen ellers skal foregå

Underproblemstilling 6
Tilrettelegger skolene opplæringen slik den er beskrevet i individuell opplæringsplan?
I kapittel 8.6 i veilederen for spesialundervisning framgår det at alle lærerne som har eleven er
ansvarlig for å legge til rette for tiltak som er beskrevet i en individuell opplæringsplan. Det
uttrykkes også at lærer i ordinær undervisning forventes å kjenne til sakkyndig vurdering,
enkeltvedtak og IOP, og påser at eleven får et tilfredsstillende læringsutbytte. Det presiseres at
skolen skal planlegge og gjennomføre opplæringen til eleven slik at eleven får den
spesialundervisningen han eller hun har krav på.
Når det gjelder vurderingsarbeidet uttaler utdanningsdirektoratet i veilederen at elever med
rett til spesialundervisning også skal ha underveisvurdering knyttet til innholdet i individuell
opplæringsplan, og at det skal dokumenteres at underveisvurdering er gitt.
Det framgår av kapittel 8.5 i veilederen at elevens læringsutbytte og måloppnåelse underveis i
opplæringsløpet gir indikasjoner på om IOP er tilpasset eleven, eller om det bør gjøres
justeringer. Direktoratet gir uttrykk for at skolen kan justere IOP dersom den mener det er
nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig opplæringstilbud, eller at et annet tilbud vil gi
eleven et bedre læringsutbytte. For hvert tilfelle må det vurderes om justeringene eller
endringene i IOP er innenfor enkeltvedtaket, eller om det er nødvendig å fatte et nytt
enkeltvedtak.
Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•

Skolen skal tilrettelegge opplæringen slik den er beskrevet i individuell
opplæringsplan
Individuell opplæringsplan bør justeres når elevens læringsutbytte og måloppnåelse
underveis i opplæringsløpet indikerer at dette er nødvendig

Underproblemstilling 7
Evaluerer skolene elevens utvikling og hvordan opplæringstilbudet fungerer ut fra
målene som er satt i individuell opplæringsplan?
I opplæringsloven § 5-5 er det stilt krav om at skolen årlig skal utarbeide en skriftlig oversikt
over den opplæringen eleven har fått og en vurdering av elevens utvikling vurdert opp imot
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målene i individuell opplæringsplan. Skolen skal sende denne rapporten til foreldrene/eleven
og til kommunen.
I kapittel 9.1 i veilederen om spesialundervisning framkommer momenter skolen bør ta inn i
årsrapporten. Disse momentene er framstilt som spørsmål på følgende måte:
-

Hvordan har elevens opplæring vært – hva har vært bra og mindre bra i opplæringen?
Hvordan har elevens utvikling vært sett i forhold til målene i IOP?
Er målene fortsatt relevante eller er det behov for å justere dem?
Bør tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter justeres?
Er det fortsatt behov for spesialundervisning?
Hvordan bør det videre arbeidet legges opp? Bør det gjøres justeringer i opplegget for
øvrig?

Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•

Skolen skal hvert år utarbeide en årsrapport hvor det gjøres en vurdering av den
opplæringen eleven har fått og elevens utvikling ut fra målene som er satt i elevens
individuelle opplæringsplan
Årsrapporten bør inneholde en vurdering av
- hvordan elevens opplæring har vært
- hvordan elevens utvikling har vært i forhold til målene i IOP
- om målene fortsatt er relevante
- om tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter bør justeres
- om det fortsatt er behov for spesialundervisning
- hvordan det videre arbeidet bør legges opp
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Tabell 1: Koblingsskjema – Revisjonskriterier

Underproblemstillinger

Revisjonskriterier

Har skolene
tilfredsstillende rutiner
for å fange opp elever
som kan ha krav på
tilpasset opplæring,
herunder
spesialundervisning?

• Skolen skal kontinuerlig vurdere elevenes utbytte av opplæringen
• Skolen skal vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi
elevene tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring
• Lærerne skal melde fra til rektor når en elev vurderes å ha behov
for spesialundervisning

Ber skolene PP-tjenesten
utrede behovet for
spesialundervisning i de
tilfeller eleven vurderes å
ikke ha tilfredsstillende
utbytte av ordinær
opplæring eller når
foreldrene krever det?

• Skolen skal sende en henvisning til PP-tjenesten når en elev, til
tross for eventuelle forsøk med ulike tiltak, ikke vil kunne få
tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring.
• Skolen skal sende en henvisning til PP-tjenesten når
foreldrene/eleven krever det
• Skolen skal innhente foreldrenes/elevens samtykke til at det kan
foretas en sakkyndig vurdering
• Henvisningen bør skje skriftlig og inneholde en beskrivelse av
skolens kartlegging, iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen og
evaluering av disse tiltakene
• PP-tjenesten skal gjøre en sakkyndig vurdering av om en elev har
behov for spesialundervisning når skolen ber om det
• Den sakkyndige vurderingen skal bestå av en utredning og en
tilråding
• PP-tjenesten skal rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med
å utforme tilbud om spesialundervisning

Gjennomfører PPtjenesten sakkyndig
vurdering av om eleven
har behov for
spesialundervisning når
skolene ber om det?
Fatter skolene
enkeltvedtak i samsvar
med regelverket når PPtjenesten har foretatt en
sakkyndig vurdering av
om eleven har behov for
spesialundervisning?

Utarbeider skolene
individuell
opplæringsplan når det er
fattet vedtak om
spesialundervisning?

• Skolen skal fatte enkeltvedtak om spesialundervisning når PPtjenesten har utarbeidet en sakkyndig vurdering
• Skolens enkeltvedtak om spesialundervisning skal baseres på PPtjenestens sakkyndige vurdering
• Skolens enkeltvedtak om spesialundervisning skal være i samsvar
med regelverket
• Foreldrene/eleven skal gis anledning til å uttale seg før skolen
fatter enkeltvedtak om spesialundervisning
• Foreldrene/eleven må samtykke før skolen fatter enkeltvedtak om
å sette i gang spesialundervisning
• Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan når det er
fattet et enkeltvedtak som gir eleven rett til spesialundervisning
• Den individuelle opplæringsplanen skal bygge på enkeltvedtaket
om spesialundervisning og skal inneholde mål for opplæringen,
innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen ellers skal drives

Tilrettelegger skolene
opplæringen slik den er
beskrevet i individuell
opplæringsplan?

• Skolen skal tilrettelegge opplæringen slik den er beskrevet i
individuell opplæringsplan
• Individuell opplæringsplan bør justeres når elevens læringsutbytte
og måloppnåelse underveis i opplæringsløpet indikerer at dette er
nødvendig

Evaluerer skolene
elevens utvikling og
hvordan
opplæringstilbudet
fungerer ut fra de målene
som er satt i individuell
opplæringsplan?

• Skolen skal hvert år utarbeide en årsrapport hvor det gjøres en
vurdering av den opplæringen eleven har fått og elevens utvikling
ut fra målene som er satt i elevens individuelle opplæringsplan
• Årsrapporten bør inneholde en vurdering av
hvordan elevens opplæring har vært
hvordan elevens utvikling har vært i forhold til målene i IOP
om målene fortsatt er relevante
om tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter bør
justeres
om det fortsatt er behov for spesialundervisning
hvordan det videre arbeidet bør legges opp
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Kilder til
revisjonskriterier
Opplæringsloven §§ 5-1
og 5-4
Forskrift til
opplæringsloven kapittel 3
Utdanningsdirektoratet,
Veilederen Spesialundervisning, 2014,
kapittel 4
Opplæringsloven § 5-4
Utdanningsdirektoratet,
Veilederen Spesialundervisning, 2014,
kapittel 5

Opplæringsloven §§ 5-3,
5-4 tredje ledd og 5-6
Utdanningsdirektoratet,
Veilederen Spesialundervisning, 2014,
kapittel 6
Opplæringsloven § 15-1
Forvaltningsloven og
ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipp
Utdanningsdirektoratet,
Veilederen Spesialundervisning, 2014,
kapittel 7
Opplæringsloven § 5-5
Utdanningsdirektoratet,
Veilederen Spesialundervisning, 2014,
kapittel 8
Opplæringsloven § 5-5
Utdanningsdirektoratet,
Veilederen Spesialundervisning, 2014,
kapittel 8
Opplæringsloven § 5-5
Utdanningsdirektoratet,
Veilederen Spesialundervisning, 2014,
kapittel 9
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Herunder om:
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på
området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger
og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:
•
•
•

økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse
at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket
å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med
forvaltningen

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at
kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen.
Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.

Bestilling fra kontrollutvalget
Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.11
Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av følgende problemstilling vedtatt av
kontrollutvalget 12. september 2017 (sak 12/17):

11

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10.
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Etterlever kommunen regler og retningslinjer for spesialundervisning?

Oppstart
Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.12
Oppstartsbrev og prosjektplan ble sendt til kommunens rådmann 24. oktober 2018.
Rådmannen utpekte skolefaglig rådgiver Øyvind Hauken til kontaktperson. Vi har ikke sett
det som nødvendig å gjennomføre oppstartsmøte.

Datainnsamling
Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju,
spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og
systemanalyse.13 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av
data (data- og metodetriangulering).
Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne
undersøkelsen.
Hoved- og underproblemstillingene er knyttet til saksgangen i spesialundervisningssaker. For
å besvare dem har vi gjennomgått kommunens skriftlige rutiner og dokumentmaler på
området, vi har intervjuet personer som er involvert i eller har kjennskap til skolenes/PPTs
praksis og vi har gjennomgått tilfeldig utvalgte elevmapper. Vi vurderer det slik at de
innsamlede dataene gir et godt grunnlag for å trekke konklusjoner og komme med
anbefalinger om forbedringer.
Vi har intervjuet rektorene, medarbeidere med spesialpedagogiske oppgaver/ansvar,
kontaktlærere, PPT-leder og skoleeiers representant (skolefaglig rådgiver). Intervjuene og
mappegjennomgangen ble gjennomført på skolene/rådhuset i perioden 3. – 7. desember 2018.
Alle vi gjennomførte intervju med ga tillatelse til at vi kunne gjøre lydopptak.
Gyldighet og pålitelighet
I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til
problemstillingen(e).14 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens
pålitelighet (reliabilitet).
Gyldigheten av dataene (relevans) er sikret ved at all datainnsamling er gjort med
utgangspunkt i revisjonskriteriene og ved at vi har hentet data fra ulike kilder. Når det er
samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, styrker dette kvaliteten eller gyldigheten
i datamaterialet. Det er av samme grunn benyttet ulike metoder, en kombinasjon av intervju
og dokumentgjennomgang. Når de ulike metodene gir et nokså likt bilde av situasjonen,
styrker også det undersøkelsens gyldighet. Alle innsamlede data er gruppert etter
revisjonskriteriene.
12

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.
14
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27.
13
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Dataenes pålitelighet er sikret ved at vi så langt det har vært mulig har intervjuet flere
personer med overlappende kunnskap om emnet som undersøkes og at intervjureferatene er
verifisert av den eller de vi har intervjuet. De dokumenter vi har gjennomgått er kommunens
interne dokumenter, som i utgangspunktet må anses å inneholde pålitelige data. Dersom det
har vært usikkerhet knyttet til noen av dataene som er presentert er dette påpekt i vurderingen
og eventuelt også i konklusjonen.

Verifisering
Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.15 Referat fra
intervjuene er sendt til alle vi har gjort intervju med. De mottatte tilbakemeldingene går på
mindre forhold, som vi har tatt hensyn til i sin helhet.
Vi har i tillegg sendt utkast til rapport til kommunens kontaktperson. Dette har vi gjort for å
unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som undersøkelsen bygger på blir mest mulig
fullstendig og pålitelig. Tilbakemelding ble mottatt 18. februar 2019. Det vesentligste i
tilbakemeldingen dreide seg om presisering av forholdene rundt avslag og klage på
spesialundervisning som er omtalt i punkt 3.2.4. Alle forholdene som er påpekt i
tilbakemeldingen på verifiseringsutgaven er tatt hensyn til i den endelige rapporten.

Intern kvalitetssikring
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.16 Kvalitetssikringen skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at
det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og
konklusjoner.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bård Larsson har vært prosjektleder og
forvaltningsrevisor John Vidar Nordseth har vært prosjektmedarbeider. Prosjektplanen ble
kvalitetssikret av daværende fagansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann.
Rapporten er kvalitetssikret av Annette Gohn-Hellum (innleid kvalitetssikrer).

Høring
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår
av rapporten.17 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i
kontrollutvalget.
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen 18. februar 2019. Høringssvaret framgår av
rapportens vedlegg 1.

15

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45.
17
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16.
16
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