Plan for
spesialpedagogiske tjenester
Revidert utgave 2014

Grimstad kommune

Innhold
Innledning _____________________________________________________________ 4

1

Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren___________________ 5
1.1
1.2
1.3

2

Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning __________ 6
Tidlig innsats _____________________________________________________ 6
Helhetlige tjenester ________________________________________________ 7

Gjeldende bestemmelser _________________________________________ 7
2.1

Barn i barnehagealder ______________________________________________ 7

2.1.1
Rett til plass i barnehage ________________________________________________ 8
Tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage ________________________________ 8

2.2

Barn i skolepliktig alder ____________________________________________ 9

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3

3

Voksne _________________________________________________________ 13
Henvisning til PPT ________________________________________________ 14

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2
3.3

3.4
3.5

Barnehage __________________________________________________________
Grunnskole _________________________________________________________
Kvalifiseringstjenesten _________________________________________________
Private skoler ________________________________________________________
Barn som er fosterhjemsplassert _________________________________________
Om saksbehandlingstiden ______________________________________________

16
17
17
17
17
18

Barnehage __________________________________________________________ 19
Skole ______________________________________________________________ 19

Generelt om refusjonskrav _________________________________________ 20

3.6.1
3.6.2

3.7

14
15
15
15

Formkrav________________________________________________________ 18
Klageadgang / behandling _________________________________________ 19

3.5.1
3.5.2

3.6

Barnehage __________________________________________________________
Skole ______________________________________________________________
Ressursteam i skolene ________________________________________________
Voksne _____________________________________________________________

Om den sakkyndig vurdering _______________________________________ 16
Om vedtaket _____________________________________________________ 16

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Barnehagebarn ______________________________________________________ 20
Grunnskole _________________________________________________________ 21

Frister pr. 2014 ___________________________________________________ 21

IUP, IOP og rapporter___________________________________________ 22
4.1
4.2
4.3
4.4

Barnehage - IUP __________________________________________________
Skole - IOP ______________________________________________________
Overganger ______________________________________________________
Rapporter om spesialpedagogiske tiltak / spesialundervisning ___________

4.4.1
4.4.2

5

10
11
12
12

Saksgang ____________________________________________________ 14
3.1

4

For tidlig eller utsatt skolestart ___________________________________________
Å gå om igjen et år eller forsere grunnskoleløpet ____________________________
Fritak fra opplæringsplikten _____________________________________________
SFO _______________________________________________________________

22
23
24
24

Barnehage __________________________________________________________ 24
Skole ______________________________________________________________ 25

Langemyr skole _______________________________________________ 25

Plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune

Side 2 av 71

6

Ansvarsforhold og oppgaver ____________________________________ 26
6.1

Barnehagepersonalets ansvar og oppgaver ___________________________ 27

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2

27
27
28
28

Skolens oppgaver og ansvar _______________________________________ 28

6.2.1
6.2.2

7

Barnehagestyrer _____________________________________________________
Pedagogisk leder _____________________________________________________
Spesialpedagog ______________________________________________________
Assistent ___________________________________________________________

Spes.ped. koordinator _________________________________________________ 28
Kontaktlærer ________________________________________________________ 29

Innholdsfortegnelse over vedlegg ________________________________ 30

Plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune

Side 3 av 71

Innledning
I 2008 ble Plan for spesialpedagogiske tjenester omarbeidet og vesentlig endret. Planen
avløste tidligere plan fra 2000. Siden har planen blitt revidert, senest i 2010.
Høsten 2013 har en arbeidsgruppe på nytt gått igjennom planen, og oppdatert i forhold til
gjeldende lovverk, praksis og rutiner.
Arbeidsgruppen har bestått av: Johanne Rotevatn (barnehagefaglig rådgiver), Hilde Igland
(spesialpedagogisk koordinator Landvik skole), Siri Kanestrøm (PP-rådgiver), Marit Grefstad
(Utdanningsforbundet), May Elin Sunde Lien (enhetsleder Jappa skole) og Bjørg Løhaugen
(rådgiver i skoleutvikling).
Planen omhandler førskolebarn, elever i grunnskolen og voksne som får
spesialundervisning.
Arbeidsgruppen har hatt som mål at planen skal være oversiktlig og kortfattet, slik at man
kan benytte den som et praktisk arbeidsredskap i hverdagen. Det er dermed ikke hensikten
at den skal dekke alle aspekter ved fagfeltet spesialpedagogiske tiltak.
I denne siste utgaven er det foretatt en inndeling mellom barnehage og skole. Selv om flere
tema og områder er like og overlappende, er det av hensyn til leseren foretatt en slik
oppdeling. Hensikten er at planen skal bli lettere å finne frem i.
Planen består av to deler. Den første delen beskriver lovgrunnlaget samt aktuelle prinsipper
for spesialundervisning i Grimstad kommune. Den andre delen består av vedlegg,
rutinebeskrivelser og maler som skal benyttes i det daglige arbeidet.

Bjørn Kristian Pedersen
Kommunalsjef kultur og oppvekst
(sign)
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1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren
Visjonen for Grimstadskolen er ”God skole for alle”
(Plan for videreutvikling av kvalitet i Grimstadskolen 2007 – 2010)
Grimstadskolen skal være inkluderende og felles skole for alle, der barn og unge gis
like muligheter til å mestre eget liv og få realisert ønsker og framtidsdrømmer.
(Kommuneplan 2011 – 2023)
Skolen skal ta utgangspunkt i barnas naturlige nysgjerrighet og kunnskapstørst, og stimulere
gleden ved kunnskap og læring. Det er viktig å understreke at dette gjelder alle elever,
uavhengig av vansker og behov.
Prinsippet om at alle elever skal få en undervisning tilpasset sine evner og forutsetninger, er
et av hovedgrunnlagene for norsk skole i dag. Dette prinsippet understrekes ved at det på
den enkelte skole skal arbeides med å videreutvikle undervisningsmetodene, læringsmiljøet
og organisering av læringsarbeidet, slik at alle elever får tilpasset undervisning ut fra sitt nivå.

Målsettinger
1. Spesialundervisning skal ha det omfang og innhold som trengs for å gi elever med
særskilte behov en opplæring som er likeverdig med det tilbudet de øvrige elevene får.
2. Opplæringen skal gis på hjemmeskolen, så sant ikke andre løsninger er bedre for
eleven og denne / foresatte ønsker et alternativt tilbud
3. Tiltak innen spesialundervisning skal alltid sees i sammenheng med elevens
eventuelle behov for tiltak som andre sektorer eller enheter har ansvaret for (helhetlig
tilbud)
4. Barnehagen / skolen har et ansvar for å bidra til at slik samordning skjer.
5. Det skal ikke gjøres vedtak om spesialundervisning uten at det foreligger en
sakkyndige vurderingen som godtgjør at eleven ikke kan få tilstrekkelig utbytte av den
ordinære undervisningen
6. Saksbehandling skal foregå i samsvar med gjeldende regler i Opplæringsloven og
Forvaltningsloven.
7. Personalet som er involvert i spesialundervisningen skal ha en kompetanse som
svarer til elevens behov. Dette gjelder også når det settes inn vikarer.
8. Spesialundervisningen skal utgjøre en integrert del av elevens samlede
opplæringstilbud
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1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning
Tilpasset opplæring et prinsipp som skal gjennomføres for alle elever og skal prege
undervisningen i alle fag.
Inkludering er et krav som retter seg til skolen og til opplæringen. Opplæringen må
organiseres og tilrettelegges slik at den virker inkluderende overfor alle elever. En
konsekvens av dette er at opplæringen, så langt det er råd, skal tilrettelegges slik at
behovet for individuell tilpasning blir løst innenfor rammen av opplæring i en
basisgruppe/klasse.
(Udir: Veileder til opplæringsloven om spesialundervisning 2011)
Rett til tilpasset opplæring er regulert i opplæringsloven § 1-3 for elever i grunnskolen, og i
§ 4A-12 for elever i voksenopplæring.
Rettigheten er ikke individuell, det vil si at man ikke har klageadgang etter reglene i
forvaltningsloven dersom man vurderer at rettigheten ikke er oppfylt. Det er imidlertid et
prinsipp som skal prege all undervisning. Veilederen om spesialundervisning beskriver
tilpasset opplæring som et virkemiddel.
Der elevene ikke har utbytte av denne undervisningen, har de rett på spesialundervisning (jfr
Oppll. § 5-1). Spesialundervisning er en viktig rettighet for elever som trenger det, men hvis
en stor del av elevmassen blir definert inn i denne gruppen, vil man låse mye av
ressursbruken i skolen på en uhensiktsmessig måte. Det gjør også at rommet for å lage
alternative og fleksible tilbud reduseres.
Skoleåret 2012/2013 ble et omfattende arbeid gjennomført ute i skolene, som resulterte i at
man dreide ressursbruken og fikk til en mer tilpasset ordinær undervisning, og dermed
mindre spesialundervisning.
Dette arbeidet har fortsatt fokus og er prioritert i skolene, og målet for arbeidet strekker seg
frem til 2016. Hver enhet arbeider systematisk med å se på nye muligheter for enda mer
fleksibel og tilpasset undervisning med rom for individuelle behov og tilpasninger.

1.2 Tidlig innsats
For at hjelpebehov ikke skal bli store, er det viktig å sette inn tiltak tidlig. Dette gjelder både
faglige problemer og i forhold til adferdsvansker.
Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig
inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av
grunnopplæringen eller i voksen alder (Stortingsmelding nr. 16 2006/2007 s. 10)
Mangfoldet blant barn og unge forutsetter at de møtes forskjellig og med fleksibilitet i
tilnærmingsmåter. Dette skal som hovedregel skje innenfor fellesskapet. Hvert individ må
forstås og møtes ut fra sin bakgrunn, sine forutsetninger, sitt behov og sine interesser, og
skal tilhøre et inkluderende fellesskap.
For å lykkes med å komme tidlig inn med tiltak, er det viktig å få til godt forebyggende
arbeide allerede i barnehagene, som videreføres i grunnskolen. En stor del av barna i
barnehagene i Grimstad går i private barnehager. Det er viktig at kommunen arbeider aktivt
også med ledelsen i disse barnehagene og gir tilbud om kurs og drøfting av
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samarbeidsrutiner, på lik linje med de kommunale barnehagene. Dette for å sikre et mest
mulig enhetlig tilbud.

1.3 Helhetlige tjenester
Mange brukere har sammensatte vansker og behov for tjenester fra flere instanser på flere
forvaltningsnivåer. Samarbeide rundt disse brukerne er svært viktig for at den enkelte skal få
et godt tilbud.
Å se til at samarbeid skjer, tillegges ingen særskilt instanser eller stillinger, men hviler på
hver enkelt ansatt i kommunen.
For flertallet av elever i skolen og for barn i barnehagen er enhetsleder sentral i forhold til å
se til at møter blir avholdt og ansvarsgrupper etablert. Den virksomheten som ”har” barnet
eller den voksne har et særlig ansvar for å se til at arbeid i tverretatlige grupper eller
ansvarsgrupper fungerer.

2 Gjeldende bestemmelser
2.1 Barn i barnehagealder
Retten til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn er en individuell rettighet. Barn som ikke
har begynt på skolen, og som oppfyller vilkåret i § 5-7, har krav på slik hjelp. Det er ingen
nedre grense for rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten kan tilkomme også små barn dersom
det avdekkes at disse har et særlig behov
Vilkåret for å få spesialpedagogisk hjelp er at barnet har et særlig behov. Hva som er et
”særleg behov” er en skjønnsmessig vurdering og gjøres av PP-tjenesten.
Det er opplæringsloven § 5-7 som regulerer førskolebarns rett til spesialpedagogisk hjelp:
”Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk
hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan
knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller
organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske
tenesta eller av ein annan sakkunnig instans.
For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje ledd i lova. § 5-5 andre leddet
i lova gjeld så langt det passar ”
Som beskrevet i lovteksten er ikke rettigheten til spesialpedagogisk hjelp knyttet opp mot
plass i barnehage. Hjelpen gis der det ansees som mest hensiktsmessig.
Opplæringslovens § 5-5 første ledd om spesialpedagogisk hjelp gjelder ikkje for
førskolebarn. Det betyr at det ikke er krav om individuell opplæringsplan, slik det er for elever
i skolen. I Grimstad kommune er det bestemt at det likevel skal utarbeides en plan som skal
omfatte hele tilbudet til barnet i barnehagen. Denne planen heter Individuell Utviklingsplan
(IUP).
For førskolebarn brukes begrepet ”spesialpedagogisk hjelp”. Uttrykket omfatter mer enn det
som vanligvis ligger i begrepet spesialundervisning, blant annet foreldreveiledning, trenings
og stimuleringstiltak og lignende.
Plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune

Side 7 av 71

Retten til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 må vurderes på et selvstendig grunnlag,
uavhengig av den generelle tilretteleggingen i barnehagen. Retten til spesialpedagogisk hjelp
må vurderes ut fra barnets særlige behov og ikke ut fra barnehagens
tilpasning/tilrettelegging, barnets utbytte av barnehagetilbudet eller likeverd i forhold til andre
barn.
Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage etter § 5–7 har rett til å få denne
hjelpen gratis. Det skal gis fradrag i foreldrebetalingen (oppholdsbetalingen) for den tiden
barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven. Ved
beregning av hvor mye av oppholdstiden i barnehagen som det skal gis fradrag for i
foreldrebetalingen, er det den direkte hjelpen til barnet selv som teller. Den øvrige delen av
barnehagetiden kan kommunen kreve betaling for. Jmf Kunnskapsdepartementets rundskriv
F-39-01.
2.1.1

Rett til plass i barnehage

Ved lovendring i Barnehageloven i 2009 fikk alle barn rett til plass i barnehage.
§ 12a. Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar
med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til å bli prioritert hvis de søker om en
barnehageplass. Dette reguleres av § 13 i samme lov.
”Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal
foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4
annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.”
Det skal foretas en sakkyndig vurdering (eksempelvis fra lege, førskolelærer,
helsesøster/helsestasjon eller PP-tjeneste) for å fastslå om barnet har nedsatt funksjonsevne
og at dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for
førskolebarn ellers.

Tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage
Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne vil ofte medføre ekstrakostnader for
barnehageeier. Etter at tilskuddet til barnehagene ble lagt om i 2011 falt det øremerkede
tilskuddet til dette formål bort og går nå inn i rammetilskuddet til kommunen.
I Grimstad kommune er det den enkelte barnehagen som søker om tilskudd til ekstra
bemanning for å kunne tilrettelegge tilbudet til barn slik at de har nytte av oppholdet. Det er
utarbeidet egne lokale søknadsskjemaer. Kommunalsjef for kultur og oppvekst avgjør
søknadene fra enkeltbarnehager
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Det er i noen tilfeller vanskelig å skille klart mellom barns rett til spesialpedagogisk hjelp
(etter opplæringsloven) og de tilpasninger som må gjøres (etter barnehageloven) for at et
barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne ha nytte av å gå i barnehage.
Styrking i personalgruppen vil i utgangspunktet være en generell tilpasning, mer på linje med
TPO i skolen, mens innholdet i hva styrkingen benyttes til vil kunne nærme seg
spesialpedagogisk hjelp.
Tilpasninger som må gjøres for at et barn skal kunne gå i barnehage, medfører ikke
reduksjon i foreldrebetalingen slik spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven gjør.
Kommunen er imidlertid ansvarlig for å finansiere hjelp til barn med nedsatt funksjonsevne,
enten det er tale om særskilt tilrettelegging av det ordinære barnehagetilbudet eller
spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7.
For søknadsskjema, se vedleggsdelen av planen.

2.2 Barn i skolepliktig alder
Alle barn har etter Opplæringslovens § 1-3 krav på et undervisningstilbud som er tilpasset
deres evner og forutsetninger.
Elever som på tross av tilpasninger ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen har
krav på spesialundervisning, jfr. § 5-1 i Opplæringsloven.
”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt
på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det
samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre
elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får
spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre
elevar, jf. § 2-2 og § 3-2. ”
Skolen og den enkelte lærer har en selvstendig plikt til å vurdere elevens læringsutbytte
kontinuerlig, og dermed også om retten til spesialundervisning bør vurderes. I samarbeid
med foreldre sendes en henvisning til PP-tjenesten for en sakkyndig vurdering, hvis man er i
tvil om opplæringstilbudet er tilstrekkelig.
Foreldre har ikke plikt til å ta imot tilbudet om spesialundervisning, selv om PP-tjenesten
anbefaler dette i en sakkyndig vurdering. Hvis en eller begge foreldrene ikke ønsker å ta imot
tilbudet, skal det ikke settes i verk. I slike tilfeller er det viktig at foreldre får god informasjon
om tilbudet. Hvis de allikevel takker nei må skolen dokumentere hvilket tilbud foreldrene har
takket nei til og sørge for foreldrenes underskrift på at de ikke ønsker tiltaket satt i verk.
Alle elever har etter § 8-1 i Opplæringsloven rett til å få sin opplæring på den skolen som de
bostedsmessig tilhører, uavhengig av vanske.
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”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den
skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole
dei ulike områda i kommunen soknar til.
Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.
Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til
ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det
blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er
nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven
må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang.”
Grimstad kommune har en interkommunal spesialskole, Langemyr skole, som gir helhetlige
tilbud til elever med store og sammensatte vansker. I noen tilfeller blir barn søkt inn på
Langemyr selv om de formelt har rett til å få sitt undervisningstilbud på hjemmeskolen. Under
punkt 5.0 gjennomgås rutiner for innsøkning av elever på Langemyr skole.

2.2.1

For tidlig eller utsatt skolestart

Alle barn i Norge som oppholder seg i landet i mer enn 3 måneder, har krav på grunnskoleopplæring. Rettigheten tar til det året barnet fyller 6 år.
Utsatt skolestart
Hvis foreldrene ønsker det og PP-tjenesten vurderer at det er usikkert om barnet er kommet
tilstrekkelig langt i utviklingen, kan man søke om utsatt skolestart. Jfr. § 2-1 3.ledd:
§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring, 3. ledd
Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom
det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i
utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom
foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan
kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra
søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn ta
til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.
Søknader om utsatt skolestart sendes til kommunalsjef for kultur og oppvekst, som fatter
vedtak i saken. Vanlige saksbehandlingsregler gjelder.
For tidlig skolestart
Foreldre kan også søke om at barnet får begynne et år tidligere på skolen, enn loven tilsier.
Da skal PP-tjenesten gjøre en vurdering av om det er forsvarlig å la barnet begynne på
skolen og beskrive modenhet og vurdering av barnet i en sakkyndig vurdering.
Vilkåret er i tillegg at barnet skal ha fylt 5 år innen 1. april, det året det begynner på skolen.
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Søknader om for tidlig skolestart sendes til enhetsleder ved nærskolen, som fatter vedtak i
saken. Vanlige saksbehandlingsregler gjelder.
2.2.2

Å gå om igjen et år eller forsere grunnskoleløpet

§ 2-1 i Opplæringsloven regulerer rett og plikt til grunnskoleopplæring. Hovedregelen er at et
barn begynner på skolen det kalenderåret det fyller 6 år og så går 10 år i grunnskolen.
Å gå et år om igjen:
I forarbeidene til 4. ledd står det at en kommune etter søknad kan velge å la en elev gå et år
ekstra i grunnskolen, dersom det i det enkelte tilfelle virker formålstjenelig.
Det må foreligge en sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten som støtter en slik avgjørelse,
dersom kommunen skal fatte et slikt vedtak.
Å forsère grunnskoleløpet:
Dersom en særlig faglig sterk elev ønsker å hoppe over et årstrinn, betyr dette at eleven må
fritas for ett av de ti årene i utdanningsløpet. Det er likevel viktig å være klar over at det ifølge
forarbeidene til oppll, bare er anledning til å gi elever mulighet til å flyttes opp et år i helt
spesielle unntakstilfeller.
I merknadene til oppll § 2-1 fjerde ledd i Ot.prp. 46 ( 1997-98) står det:
"Fritak etter andre punktum skal berre givast i heilt spesielle unntakstilfelle, først og
fremst der det er urimeleg overfor eleven å gjennomføre opplæringsplikten."
Det fantes tidligere en forskriftshjemmel som åpnet for å la en elev hoppe over et årstrinn i
grunnskolen. Den er opphevet. Gjeldende opplæringslov og forskrifter har ikke særskilte
bestemmelser om rett til å hoppe over et år.
I oppll § 2-1 fjerde ledd andre punktum er det imidlertid åpnet for at kommunen kan frita for
opplæringsplikten. Det er her altså ikke en rett til fritak, men kommunen er gitt en adgang til å
innvilge slikt fritak i helt spesielle tilfeller.
I opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd andre punktum er det fastsatt noen betingelser for å fatte
enkeltvedtak om fritak for opplæringsplikten: foreldrene må samtykke, det må foreligge en
sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtaket må begrunnes og vurderes med bakgrunn i
hensynet til eleven.
Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges i saker hvor det ønskes et ekstra år i
grunnskole, eller å forsere grunnskoleløpet. Formelt er det ikke krav om at foreldre skal søke,
men det skal foreligge et skriftlig samtykke. I saker hvor foresatte ønsker et plussår eller at
barnet forserer grunnskoleløpet bør det imidlertid foreligge en søknad. Den vil være en bedre
dokumentasjon for ettertiden enn ett samtykke. Det anbefales derfor at det foreligger en
søknad i alle slike saker.
Søknadene i forhold til å forsere grunnskoleløpet eller å gå et år om igjen, avgjøres av
enhetsleder ved skolen. Vanlige saksbehandlingsregler gjelder.
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2.2.3

Fritak fra opplæringsplikten

Elever i grunnskolen skal følge undervisningen i det timetallet som gjelder for det aktuelle
årstrinnet. Man har forskriftsfestet rett til et visst omfang av opplæring gjennom de 10 årene i
grunnskolen.
I noen tilfeller har elever vansker som medfører at de over lengre tid ikke kan følge
undervisningen.
Når en elev ikke kan delta i ordinær undervisning, fremdeles bor hjemme og ikke er innlagt
på institusjon, må fritak fra opplæringsplikten vurderes. Når et fritak skal gis er en
skjønnsmessig vurdering, men man må tenke at fraværet må være av et visst omfang og
over en viss tidsperiode.
I slike tilfeller må spesialisthelsetjenesten gi en uttalelse om barnets helsetilstand som
begrunner skolefraværet.
Plikten til å gå på skolen er regulert i opplæringsloven § 2-1 1. ledd, mens mulighet for fritak
er regulert i samme paragraf, 4. ledd:

Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret.
Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykkje frå foreldra kan
kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein elev for opplæringsplikta dersom
omsynet til eleven tilseier det.
I lovforarbeidene understrekes det at dette er en snever regel, som skal brukes med
varsomhet. Fritak skal først og fremst gis dersom det er urimelig overfor eleven å
gjennomføre undervisningen.
Det understrekes at fritak fra opplæringsplikten kun kan gis der PP-tjenesten har gitt en
sakkyndig uttalelse og hvor foresatte skriftlig samtykker i at fritaket gis.
Alle vedtak om fritak fra opplæringsplikten skal fattes av rektor ved den enkelte skole.
Når en elev har fritak fra opplæringsplikten, må skolen være nøye med å føre oversikt over
hvilken undervisning som faktisk er gitt, og i hvilket omfang.
Det er også viktig å merke seg at retten til opplæring ikke faller bort ved et eventuelt fritak.
Eleven vil ha rett til å fullføre grunnskoleopplæringen på et senere tidspunkt.
2.2.4

SFO

Etter § 13-7 i Opplæringsloven har alle barn rett til et skolefritidstilbud fra 1. til 4. trinn.
For barn med særskilte behov gjelder denne retten til og med 7. årstrinn.
Det er lovfestet at funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter også i SFO.
Det betyr at styrkingstiltak som barnet har i skolen også vil kunne være nødvendig i SFO.
Det er viktig at det legges til rette for at tilbudet til barnet blir sett i sammenheng, og at
personalet både på skolen og i SFO samarbeider om tiltak. Enhetsleder som er leder av
både skole og SFO har ansvaret for at slik samordning skjer.
Det må fattes egne vedtak for barn som får plass utover 4. klasse.
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I saker om SFO er ikke fylkesmannens utdanningsavdeling, men kommunen klageorgan.
For øvrig vises til kommunens vedtekter om skolefritidsordningen.

2.3 Voksne
Voksne som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til
slik opplæring etter Opplæringslovens § 4A -1. Hensikten er å gi voksne mulighet til å
oppdatere og utvikle sin kompetanse. Opplæringen skal tilpasses behovet til den enkelte.
Voksne som ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningstilbudet, har rett til
spesialundervisning, jfr. § 4A-2.
”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.
Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like
grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.”
Rettigheten er knyttet til voksne som trenger hjelp til å utvikle eller eventuelt å vedlikeholde
grunnleggende ferdigheter. Det gjøres en individuell vurdering av behov og rettighet. Denne
gjøres av PP-tjenesten.
I arbeidet med å vurdere elevenes utbytte av opplæringstilbudet og et eventuelt behov for
spesialundervisning, er det viktig å se på de ressurser som finnes på skolen og hva som kan
settes inn av tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet.
Voksne som på grunn av sykdom, skade eller endret livssituasjon, kan ha rett til fornyet
grunnskoleopplæring og vil som oftest falle inn under retten til spesialundervisning. Andre
behov som kan være aktuelle er re-læring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og
grunnleggende lese- og skriveferdigheter.
I 2012 fikk opplæringsloven en tilføyelse som gjelder voksne med rett til opplæring i
supplerende kommunikasjon. Dette gjelder gruppen som helt eller delvis mangler funksjonell
tale. Deres rettigheter er regulert i § 4A-13 (ASK). Rettigheten er uavhengig av rett til
spesialundervisning, men elever i denne gruppen kan i noen tilfeller også ha rett til
spesialundervisning etter § 4A-2.
Opplæring etter Oppll § 4A -2 kan gis i bolig eller bedrift. Kommunen står fritt til å gi tilbudet
der det måtte passe. Det er viktig at man vurderer brukerens helhetlige behov. Undervisning
kan også gis som veiledning til miljøpersonell som arbeider med eleven, dersom det er mest
hensiktsmessig. Dersom opplæring gis i bolig av miljøpersonalet må disse få veiledning av
pedagog.
Behovet og rettigheter skal vurderes opp mot Lov om sosiale tjenester § 4-2 og § 4-3.
Opplæring etter sosialtjenesteloven faller ikke inn under Kvalifiseringstjenestens
ansvarsområde. Behov og tjenester i forhold til §§ 4-2 og 4-3 er det helse og sosialsektoren
som har ansvaret for å ivareta. Kommunen må imidlertid legge til rette for at brukeren får et
helhetlig tilbud selv om ulike enheter har ansvar i forhold til forskjellig lovverk.
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§4-2. Tjenester.
De sosiale tjenester skal omfatte
a) praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem
som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av
andre årsaker,
§4-3. Hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv.
De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller
personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav
a-d.
Loven setter ingen øvre aldersgrense for retten til grunnskoleopplæring, men det må gjøres
individuelle vurderinger. Generell pensjonsalder i samfunnet, kan være en veileder i forhold
til rettigheter.

3 Saksgang
Skole og barnehage har på selvstendig grunnlag ansvar for å foreta kartlegging av barnet og
å prøve ut tiltak for barn som strever faglig eller sosialt. Hvis disse ikke fører frem kan barnet
henvises til PP-tjenesten i samarbeide med foresatte og / eller eleven selv der denne er over
15 år.
Andre instanser som barnevernstjeneste, helsestasjon, habiliteringstjeneste eller andre kan
også sende henvisning i samarbeid med foresatte.

3.1 Henvisning til PPT
3.1.1

Barnehage

Barnehagen skal alltid sende henvisning til PP-tjenesten i samarbeid med foresatte.
Foreldre kan selv på eget initiativ be om en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.
Det er viktig at barnehagen kartlegger barnet, prøver ut tiltak og foretar egne faglige
vurderinger før en henvisning sendes til PP-tjenesten.
Under følger en beskrivelse av hvilke tiltak som bør være gjennomført i forkant av en
henvisning.
Rutiner før henvisning til PPT
1
2
3
4
5

Kartlegging/ observasjon gjennomføres, analyseres og drøftes.
Tiltak utprøves i barnehagen i en periode av noe varighet.
Bekymring drøftes med foresatte underveis.
Iverksatte tiltak evalueres i barnehagen.
Hvis man fremdeles er bekymret og ser behov for videre utredning skriver barnehage
henvisning til PPT i samarbeid med foresatte.
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3.1.2

Skole

En vurdering av om eleven har rett til spesialundervisning eller ikke, starter med en
bekymring for om eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
Undervisningspersonalet har en selvstendig plikt til å kontinuerlig vurdere elevens
læringsutbytte.
Skolen skal vurdere både individfaktorer og systemfaktorer når en elev strever. Det er viktig
at skolen kartlegger barnet, prøver ut tiltak og foretar egne faglige vurderinger før en
henvisning sendes til PP-tjenesten. Skolen skal først vurdere om det innenfor egne rammer
finnes muligheter for å gjøre tiltak, eller bruke faglige og personalmessige ressurser, på en
bedre måte til hjelp for eleven.
Skolene i Grimstad har utarbeidet interne rutiner for hvordan man skal arbeide med en sak
fra det oppstår en bekymring, og frem til eventuell henvisning til PP-tjenesten sendes. (se
vedlagte eksempel fra Jappa skole)
En bekymring for en elev skal alltid drøftes i skolens ressursteam hvor PP-tjenesten er fast
medlem, før avgjørelse om å sende henvisning for sakkyndig utredning tas.
Skolen skal alltid sende henvisning til PP-tjenesten i samarbeid med foresatte.
Foreldre kan på eget initiativ be om en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.
Andre instanser som barnevernstjeneste, helsestasjon, habiliteringstjeneste eller andre kan
også sende henvisning i samarbeid med foresatte.
I vedleggsdelen beskrives hva PP-tjenesten ønsker av dokumentasjon vedlagt henvisningen.
3.1.3

Ressursteam i skolene

Hver skole skal ha et team på skolen minimum bestående av enhetsleder, spes.ped.koordinator og sosiallærer. Teamet ”eies” og styres av rektor. Fast møtefrekvens er hver 14
dag. Skolenes kontaktpersoner hos PP-tjenesten møter annenhver gang.
Disse møtene skal ha hovedfokus på systemrettet arbeid i skolene med tanke på bedre
ordinær undervisning og redusert spesialundervisning.
Henvisninger fra skolen til PPT skal alltid drøftes i ressursteam, og det er ikke lengre
anledning å sende henvisning direkte til PPT uten en slik drøfting på forhånd.
Kontaktlærer har et ansvar for å bringe saker inn for ressursteamet, etter å ha hatt dialog
med foresatte om elevens vansker.
3.1.4

Voksne

Personer som henvender seg til Kvalifiseringstjenesten angående ønske om undervisning
blir kalt inn til en samtale. Der blir videre kartleggingsbehov avklart og gjennomføret av
Kvalifiseringstjenesten. Alle elever som vurderes henvist til PP-tjenesten drøftes i
ressursteam. Vurderes det at eleven kan ha behov for spesialundervisning, henvises eleven
til PP-tjenesten av skolen. Enkelte ganger tar voksne selv direkte kontakt med PPT.
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For elever som skal overføres til kommunen fra PPT fylket, sender PPT fylket en søknad til
Kvalifiseringstjenesten. Fylket innkaller deretter til et møte med PPT kommune,
Kvalifiseringstjenesten og elev/pårørende. I etterkant av møtet foretar Kvalifiseringstjenesten
en vurdering om elevens rettigheter til videre opplæring. Henvisning sendes deretter til PPT
kommune.
For elever som allerede har et opplæringstilbud ved Kvalifiseringstjenesten, blir spørsmål om
behov for ytterligere utredning og tilrettelegging tatt opp i ressursteam, og eventuell
henvisning skrives i samarbeid med elev/pårørende.

3.2 Om den sakkyndig vurdering
Når PP-tjenesten har mottatt henvisningen foretar de en utredning som munner ut i en
sakkyndig vurdering.
En sakkyndig vurdering skal inneholde:
 Elevens utbytte av den ordinære undervisningen (skole)
 Barnets behov for spesialpedagogiske tjenester (barnehage)
 Hvilken utredning som er gjort
 Barnets forutsetninger og utviklingsmuligheter
 Beskrivelse av realistiske opplæringsmål og eventuelle avvik fra læreplanverket
(skole)
 Hvilke tiltak PP-tjenesten anbefaler for barnet / eleven for å få et forsvarlig tilbud
 Organisering av undervisningen (skole)
 Omfang av undervisningen / tiltakene
Uttalelsen skal ende opp med en konklusjon om hvorvidt barnet har rett til spesialpedagogisk
hjelp eller tjenester.
Sakkyndige vurderinger skrives i utgangspunktet for et år men vil i noen tilfeller gjelde for
kortere tidsrom. I særlige tilfeller kan uttalelsen skrives for flere år, der det er klart at
vanskene er langvarige og stabile.
Den sakkyndige uttalelsen skrives i hovedsak til den som skal fatte vedtak i saken. Innholdet
som beskrives er gjennomgått med foresatte som en del av utredningen eller det
gjennomgås når vurderingen skrives.

3.3 Om vedtaket
Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal den sakkyndig vurdering være ferdig.
Denne danner grunnlaget for vedtaket. Den sakkyndige vurderingen er ikke bindende for
kommunen, men er en rådgivende uttalelse til den som skal fatte vedtaket.
3.3.1

Barnehage

For førskolebarn sendes sakkyndig vurdering til kommunalsjef for kultur og oppvekst, som så
fatter vedtak.
Vedtakene skal fattes i tråd med reglene i Forvaltningsloven. Det betyr at det skal være
skriftlig, det skal begrunnes og man skal orientere om klageadgang.
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Videre skal det fremgå hvor mange timer som tildeles og hvordan disse er tenkt organisert.
Vedtaket skal være så tydelig at den som er part i saken kan ta stilling til hva vedtaket faktisk
innebærer.
Dersom vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering/tilråding skal foreldre tas med i prosessen
før vedtak fattes.
Vedtakene bør være klare på et tidspunkt som gjør at man kan få behandlet en eventuell
klage før sommerferien. Fristen for vedtak er, som en hovedregel, satt til 15. mai, men
sakkyndige vurderinger og vedtak skrives hele året.
3.3.2

Grunnskole

For skolebarn er vedtaksmyndighet delegert til enhetsleder på den enkelte skole.
Foreldre trenger ikke å søke om å få spesialundervisning, men må samtykke i at det gis et
slikt tilbud, før det settes i gang.
Det er viktig å understreke at prosessen før vedtak fattes og utformingen av selve vedtaket,
må være slik at foresatte kan forstå hva tilbudet om spesialundervisning innebærer for å
kunne takke ja eller nei til et slikt tilbud. Eleven og foreldrene skal involveres gjennom hele
prosessen.
Rektor kan som hovedregel ikke videredelegere myndigheten til å fatte enkeltvedtak til andre
ved skolen, for eksempel til en sosialpedagogisk rådgiver, en spesialpedagog eller en av
elevens lærere. Disse kan delta i utredningen av saken, men det skal være rektor som fatter
selve vedtaket. Dersom enkeltvedtaket treffes av andre enn rektor, kan dette være i strid
med forsvarlighetsprinsippet. Dette vil være en saksbehandlingsfeil.
3.3.3

Kvalifiseringstjenesten

For voksne er vedtaksmyndighet delegert til leder av kvalifiseringstjenesten.
3.3.4

Private skoler

Barn i private skoler, bosatt i Grimstad, har også krav på spesialundervisning, Jfr.
Privatskoleloven § 3-6.
”Opplæringslova § 5-1 om rett til spesialundervisning, § 5-3 om sakkunnig vurdering,
§ 5-4 om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning og § 5-5
om unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa gjeld tilsvarande.
Heimkommunen eller heimfylket til eleven sørgjer for at det blir utarbeidd sakkunnig
vurdering, gjer vedtak om spesialundervisning og dekkjer utgiftene til slik opplæring. I
tvilstilfelle avgjer departementet kven som er ansvarleg for kostnadene.”
PP-tjenesten i Grimstad har ansvaret for å utrede eleven. I Grimstad kommune er
vedtaksorgan for barn i private skoler, kommunalsjef for kultur og oppvekst.
3.3.5

Barn som er fosterhjemsplassert

For barn som er bosatt i fosterhjem i Grimstad av barneverntjenesten i en annen kommune,
skal vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller tiltak i skolen, fattes av opprinnelig
hjemkommune.
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PP-tjenesten i Grimstad har ansvaret for å utrede eleven, men de må sende den sakkyndige
uttalelsen om behov for tiltak, til kommunen hvor barnet er flyttet fra. Skolen må sørge for at
det foreligger et vedtak og avtale om refusjon av utgifter fra hjemkommunen, før tiltak settes i
verk.
3.3.6

Om saksbehandlingstiden

Når det gjelder saksbehandlingstid må man varsle den vedtaket gjelder dersom
saksbehandlingstiden blir lengre enn forventet.
Etter reglene i forvaltningsloven skal vedtak fattes innen en måned etter at forvaltningsorganet har mottatt søknad.
I saker hvor rett til spesialundervisning vurderes, sendes det ikke en søknad men en
henvisning. Ifølge fylkesmannen er en slik henvisning til PP-tjenesten å anse som en
søknad.
Det betyr at vedtak om spesialundervisning bør fattes innen en måned etter at henvisning til
PPT er sendt. Dette er i de fleste tilfeller ikke mulig å få til. Utredning hos PPT og utforming
av sakkyndig vurdering er en omfattende prosess og vanskelig å gjennomføre innenfor dette
tidsrommet.
Vedtaksorgan har da ansvar for å sende den vedtaket gjelder et varsel om at vedtaket blir
forsinket og når man kan påregne at det blir fattet.
I Grimstad har man innført en rutine hvor PP-tjenesten gir et svar til hjemmet om når man
kan påregne å starte opp arbeidet med saken, når de mottar en henvisning,
Fylkesmannen i Aust-Agder anbefaler at det ikke bør gå mer enn 3 måneder fra henvisning
til pp-tjenesten sendes til vedtak fattes. Det samme angis i veilederen om
spesialundervisning som Utdanningsdirektoratet reviderte og utga sist høst. I
”Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - Veileder til opplæringsloven” fra
september 2009 står det:
I vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få
avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at for eksempel en
saksbehandlingstid på totalt over tre måneder vil være for lang saksbehandlingstid
(s 77).
Retten til et tilfredsstillende opplæringstilbud er sterk, og ved at saksbehandlingstiden blir
lang, utsettes også mulighetene til et opplæringstilbud som man etter loven har krav på.

3.4 Formkrav
Vedtakene skal fattes i tråd med reglene i Forvaltningsloven. Herunder fremgår at vedtaket
skal være skriftlig, det skal begrunnes og man skal orientere om klageadgang.
Videre skal det fremgå hvor mange timer som tildeles og hvordan disse er tenkt organisert.
Vedtaket skal være så tydelig at den som er part i saken kan ta stilling til hva vedtaket faktisk
innebærer.
”Eit vedtak i kommunen eller fylkeskommunen om spesialundervisning eller
spesialpedagogisk hjelp skal vere så klart og fullstendig at det ikkje er tvil om kva for
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opplæringstilbod eleven skal ha. Eit vedtak som berre tildeler eleven ein viss
timeressurs utan å fastsetje nærmare krava til innhaldet i eller til den organisatoriske
gjennomføringa av opplæringa, er ikkje nok.” Merknader frå Ot. Prp nr. 46 (1997 – 98)
til § 5-3
Eventuelle avvik fra læreplanverket skal kommer tydelig frem i vedtaket.
Det er viktig at vedtakene er ferdige på et tidspunkt som gjør at man kan få behandlet en
eventuell klage før sommerferien. Fristen for vedtak er i denne planen satt til 15. mai. Det
oppfordres til at man vektlegger å få vedtak ferdige medio mai slik denne planen legger til
grunn.
Dette for å sikre at man kan få behandlet eventuelle klager før skolene slutter i juni, og at
man i stor grad er ferdig med å skrive individuelle opplæringsplaner innen skolestart i august.
Det er utarbeidet en egen mal for enkeltvedtak i Grimstadskolen. Se vedlegg.

3.5 Klageadgang / behandling
3.5.1

Barnehage

Som beskrevet over gjelder reglene i Forvaltningsloven vedr. saksbehandling. Det følger av
§ 15-2 i Opplæringsloven at vedtak om spesialundervisning / spesialpedagogiske tjenester
kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen.
Rett til å klage følger av Forvaltningslovens § 28 og fristen for klage beskrives i § 29.
Klageadgang gjelder i 3 uker fra det tidspunktet vedtaket er kommet frem til den vedtaket
gjelder. Selv om denne fristen er oversittet, kan man etter § 31 allikevel velge å behandle
klagen.
Klagen skal rettes mot den instans som har fattet vedtaket. For barnehagebarn må klagen
sendes til kommunalsjef for kultur og oppvekst som skal gjøre en ny vurdering av saken.
Man kan velge å opprettholde vedtaket, gi delvis medhold eller fullt medhold.
Dersom klagen gis helt eller delvis medhold, fattes nytt vedtak som sendes hjemmet.
Hvis klagen ikke tas til følge skal vedtaksmyndighet sende klagen videre til fylkesmannen.
Det er viktig at alle dokumenter i saken sendes sammen med klagen til Fylkesmannen. Jfr.
Forvaltningsloven § 17, ”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som
mulig før vedtak treffes.” Det kan være IUP, rapporter, sakkyndig vurdering, rapporter fra 2.
linjetjenesten osv.
3.5.2

Skole

Som beskrevet over gjelder reglene i Forvaltningsloven vedr. saksbehandling. Det følger av
§ 15-2 i Opplæringsloven at vedtak om spesialundervisning / spesialpedagogiske tjenester
kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen.
Klageadgangen gjelder både i forhold til spørsmålet om eleven har rett til
spesialundervisning og spørsmålet om spesialundervisningstilbudet er adekvat i forhold til
behovet eleven har.
Rett til å klage følger av Forvaltningslovens § 28 og fristen for klage beskrives i § 29.
Klageadgang gjelder i 3 uker fra det tidspunktet vedtaket er kommet frem til den vedtaket
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gjelder. Selv om denne fristen er oversittet, kan man etter § 31 allikevel velge å behandle
klagen.
Klagen skal rettes mot den instans som har fattet vedtaket. I skolen vil det være enhetsleder
som skal gjøre en ny vurdering av saken. Man kan velge å opprettholde vedtaket, gi delvis
medhold eller fullt medhold.
Dersom klagen gis helt eller delvis medhold, fattes nytt vedtak som sendes hjemmet.
Hvis klagen ikke tas til følge skal vedtaksmyndighet sende klagen videre til fylkesmannen.
Det er viktig at alle dokumenter i saken sendes sammen med klagen til Fylkesmannen. Jfr.
Forvaltningsloven § 17, ”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som
mulig før vedtak treffes.” Det kan være IOP; halvårsrapport, sakkyndig vurdering, uttalelse fra
kontaktlærer, fra 2. linjetjenesten osv.

3.6 Generelt om refusjonskrav
Barns rett til hjelp og spesialundervisning er en individuell rett som gjelder uavhengig av
bosted.
3.6.1

Barnehagebarn

Det er viktig at barnehagene på samme måte som skolene ser til at kommunen hvor barnet
er hjemmehørende fatter vedtak om hjelpebehovet. Både innhold og omfang må avklares før
man starter arbeidet med barnet. Noen barn kan f.eks være plassert i fosterhjem utenfor
hjemkommunen.
Faktisk bostedskommune har opplæringsansvaret, mens opprinnelig hjemkommune har det
økonomiske ansvaret.
Når det gjelder vedtak om ekstra ressursbruk (enkeltvedtak etter opplæringsloven), så er det
opprinnelig hjemkommune som fatter enkeltvedtak og ikke bostedskommunen.
Barnehagene skal hjelpe med å innhente sakkyndig vurdering (PPT - Grimstad), utforme
søknad og ellers vanlige prosedyrer som barnehagene gjør i slike saker, men vedtaket skal
fattes av opprinnelig hjemkommune.
Dersom enkeltvedtaket påklages, så skal dette også gå til samme kommune som fattet
vedtaket.
Opplæringsloven sier at kommunene må bli enige om økonomisk oppgjør. Dersom
hjemkommunen avviser refusjonskravet fordi det ikke er søkt om i forkant, så er det stor
sannsynlighet for at kommunen hvor barnet bor selv må dekke kostnadene.
Barnehagene må derfor alltid bidra til at refusjonskrav blir sendt hjemkommunen
dersom de har barn i barnehagen med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven.
Det må utarbeides egne rutiner for refusjon for gjestebarn.
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3.6.2

Grunnskole

Barns rett til hjelp og spesialundervisning er en individuell rett som gjelder uavhengig av
bosted. I noen tilfeller er elever plassert i fosterhjem utenfor kommunen. Det kan også være
at en elev bor i Grimstad, men av ulike grunner går på skole i en annen kommune.
Grimstad kommune gir også i noen tilfeller elever fra andre kommuner, et opplæringstilbud
Det er viktig at de økonomiske forholdene er avklart og tydelige, i de ulike situasjonene.
Faktisk bostedskommune har undervisningsansvaret, mens opprinnelig hjemkommune har
det økonomiske ansvaret.
Opplæringsloven sier at kommunene må bli enige om det økonomiske mellomværende.
Erfaringer fra kommune-Norge har vist at økonomisk oppgjør kan være problematisk. Typisk
eksempel er at bosettingskommunen iverksetter et ressurskrevende tilbud til eleven uten at
hjemkommunen som har det økonomiske ansvaret kjenner til eller har fattet vedtak om slik
ressursbruk. Opplæringsloven sier at kommunene må bli enige om økonomisk oppgjør, men
hvis hjemkommunen avviser refusjonskravet fordi det ikke er søkt om i forkant, så er det stor
sannsynlighet for at skolen hvor eleven går selv må dekke kostnadene.
Skolen hvor gjesteeleven går må alltid avklare ressursbruken med hjemkommunen før
ekstra ressursbruk iverksettes. Når det gjelder vedtak om ekstra ressursbruk
(enkeltvedtak), så er det opprinnelig hjemkommune som fatter enkeltvedtak og ikke
bostedskommunen.
Skolene skal hjelpe med å innhente sakkyndig vurdering (PPT - Grimstad), utforme søknad
og ellers vanlige prosedyrer som skolene gjør i slike saker, men vedtaket skal fattes av
opprinnelig hjemkommune. Dersom enkeltvedtaket påklages, så skal dette også gå til
samme kommune som fattet vedtaket.
Det er viktig at den skolen som har eleven, får tilført pengene fra elevens hjemkommune.
Det er utarbeidet egne rutiner for refusjon for gjestelever. Se vedlegg.

3.7 Frister pr. 2014
Fristene som er beskrevet under er hovedregler. Det vil kunne oppstå behov for hjelp for et
barn eller en voksen som må ivaretas uavhengig av fristene under. Slike saker må
behandles fortløpende gjennom året.
I forhold til fristene som her er beskrevet, vil det kunne komme endringer i kommunen i
forhold til tidspunktene.
Skolestart:

Frist for skolene til å ha Individuelle opplæringsplaner klare

15. september

Frist for barnehagene til å ha Individuelle utviklingsplaner klare

1.oktober

Barnehagene starter planlegging av overgangene mellom
barnehage og skole
Barneskolene starter planlegging av overgang til
ungdomsskolene
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15. desember:

Frist for skolene til å levere den årlige spesialpedagogiske
rapporten for elever på 10. trinn som har spesialundervisning

15. februar:

Frist for barnehagene til å levere lister til PP-tjenesten over barn
med behov for spesialpedagogiske hjelp for neste år

15. februar:

Frist for skolene til å levere lister til PP-tjenesten over elever
med spesialpedagogiske behov for neste skoleår

15. februar:

Frist for skolene til å levere den årlige spesialpedagogiske
rapporten for elever fra 1. til og med 9. trinn som har
spesialundervisning

15. februar:

Frist for barnehagene til å ha ferdig den årlige
rapporten for barn som har spesialpedagogiske tjenester

15. april:

Frist for PP-tjenesten til å ha ferdige sakkyndige uttalelser for
barnehagebarn, skolebarn og voksne

15. mai

Frist for skolene og kommunens administrasjon til å fatte vedtak
om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.

4 IUP, IOP og rapporter
Individuelle opplæringsplaner (IOP), Individuelle Utviklingsplaner (IUP) og rapporter er
verktøy som har flere formål:
1.
2.
3.
4.
5.

Sikre rettigheter
Vise mål og innholdet i opplæringen / for arbeidet
Være redskap for planlegging og evaluering av arbeidet
Være redskap for å følge opp ansvar
Synliggjøre avviket fra opplæringsmålene i Kunnskapsløftet (IOP)

4.1 Barnehage - IUP
For førskolebarn er det formelt sett ikke samme krav om utviklingsplaner som man finner
innenfor skolens område. Dette har sammenheng med at disse barna ikke har
opplæringsplikt.
Grimstad kommune ønsker imidlertid at det utarbeides planer også for arbeidet som gjøres i
forhold til førskolebarn med rettigheter etter § 5-7. Planen heter individuell utviklingsplan IUP.
Selv om arbeidet ikke kan ferdigstilles før enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp
foreligger, kan det være hensiktsmessig at forarbeidet starter på et så tidlig tidspunkt som
mulig. Dersom IUP skal bli et nyttig redskap, bør planprosessen i den grad det er mulig, pågå
parallelt med PP-tjenestens utredningsarbeid.
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IUP for førskolebarn skal bygge på den sakkyndige uttalelsen fra PP-tjenesten og skal
reflektere og ta hensyn til de målsettinger som er gitt her og i vedtaket.
Styrer i barnehagen har hovedansvaret for å legge til rette for godt planarbeid og for at IUP
blir utarbeidet, men kan delegere selve skrivingen til pedagogisk leder eller andre som jobber
nær barnet i det daglige. Det som er viktig er at alle som arbeider rundt barnet involveres i
planarbeidet. Dette gjelder også assistenter, barne- og ungdomsarbeider o.a.
De foresatte skal også delta i arbeidet og gis anledning til å komme frem med sine meninger.
I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å trekke inn andre kompetansemiljøer som
sykehustjeneste, spesialpedagogiske sentre eller andre spesialisttjenester.

4.2 Skole - IOP
Det skal utarbeides individuelle opplæringsplaner for alle som har vedtak om
spesialundervisning / spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen. Jfr. Opplæringsloven
§ 5-5. Dette gjelder også der det er fattet vedtak om miljøpersonale.
Den individuelle opplæringsplanen skal bygge på vedtaket fra enhetsleder og på
anbefalinger i den sakkyndige uttalelsen fra PP-tjenesten.
Selv om arbeidet med IOP ikke kan ferdigstilles før enkeltvedtak om spesialundervisning
foreligger, kan det være hensiktsmessig at forarbeidet starter på et så tidlig tidspunkt som
mulig. Dersom IOP skal bli et nyttig redskap, bør planprosessen i den grad det er mulig,
pågå parallelt med PP-tjenestens utredningsarbeid.
Den endelige planen må reflektere og ta hensyn til de målsettinger som er gitt i den
sakkyndige vurderingen og i vedtaket.
Hvem som skriver disse planene varierer mellom skolene. Ansvar for at slike planer blir
utarbeidet har enhetsleder på skolen. Disse har også ansvaret for å legge til rette for godt
planarbeid.
Noen steder ser man at faglærere sammen skriver planen, mens det andre steder er
spesialpedagogen eller kontaktlærer som skriver planen alene. Trolig bør det være frihet til å
finne individuelle løsninger på dette. Det som er viktig er at alle som arbeider rundt eleven
involveres i planarbeidet. Dette gjelder også miljøpersonale.
Uansett hvem som fører planen i pennen er det viktig å understreke kontaktlærers ansvar for
oppfølging av eleven. Dette påpekes flere steder i lovverket, både i Oppll. § 8-2 og forskrift til
oppll. § 3-9. Flere i arbeidsgruppen har tatt til orde for at kontaktlærers ansvar for at planen
skrives, bør styrkes.
Eleven selv og / eller foresatte skal også delta i arbeidet og gis anledning til å komme frem
med sine meninger. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å trekke inn andre
kompetansemiljøer som sykehustjeneste, spesialpedagogiske sentre eller andre
spesialisttjenester.
IOP-en skal være operativ ved skolestart.
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4.3 Overganger
Noen barn har en utviklingsplan (IUP) i barnehagen som skal videreføres i grunnskolen,
mens andre har IOP på 7. trinn og skal fremdeles ha slik plan på 8. trinn. Disse overgangene
utgjør noen ganger en utfordring.
Arbeidsgruppen understreker at både barnehage / barnetrinn / ungdomstrinn har et gjensidig
ansvar for å skape smidige ordninger som gjør at eleven har en IOP ved skolestart. For å få
en god plan må man samarbeide om dokumentet.
For barn med spesialpedagogisk hjelp, eller barn som personalet er bekymret for, må
barnehagen så tidlig som mulig ta kontakt med skolen for å avtale hvordan overgangen skal
håndteres. Slik kontakt må opprettes tidlig om høsten året før barnet skal begynne på skolen.
All slik kontakt må skje i samråd med foresatte.
For barn med ansvarsgruppe er det naturlig å invitere skolen med på møtene så tidlig som
mulig og seinest i løpet av høsten før skolestart.
Med samtykke fra de foresatte skal barnehagen ta kontakt med skolen seinest 1.oktober året
før barnet begynner på skolen når det er grunn til bekymring for barnets skolegang.
Det samme gjelder for barneskoler hvor elever skal over til ungdomsskoler.

4.4 Rapporter om spesialpedagogiske tiltak / spesialundervisning
I 2013 kom en lovendring som fjernet kravet om de halvårlige rapportene om
spesialundervisningen, mens det isteden nå skal lages en årlig rapport.
Skolen skal ein gong i året utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven
har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. (oppll. § 5-5)
Selv om kravet gjelder skolebarn, følger barnehagene i Grimstad kommune samme praksis.
Det er utarbeidet maler for planer og rapporter for skole og barnehage. Se vedlegg-delen.
4.4.1

Barnehage

Barnehagene har ansvar for å utarbeide en skriftlig årlig rapport om de spesialpedagogiske
tiltakene.








Rapporten skal evaluere hvordan igangsatte tiltak beskrevet i IU-planen har virket,
om barnet er på vei mot målet eller har nådd målet og hvordan barnet har utviklet
seg.
Rapporten skal dokumentere hvordan timene har vært brukt, hvilke tiltak som er
gjennomført og hvordan tiltakene har virket
Rapporten skal også evaluere den spesialpedagogiske hjelpen, og den skal
inneholde en vurdering av behov for videreføring av hjelpen.
Hvis ikke annet er avtalt, skal spesialpedagog ha ansvar for å skrive rapporten.
Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med pedagogisk leder, annet personale og evt
styrer.
Rapporten skal være realistisk og konkret samtidig som den skal vise vei framover.
Hvis det viser seg at en ikke er på vei mot målet, må det vurderes om det bør settes
andre mål. Det samme gjelder når tiltakene ikke virker.
Styrer har ansvar for at det settes av tid til samarbeid om og skriving av rapporten.
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For 2014 er fristen for utarbeiding av rapporter er satt til 15. februar
Den originale rapporten sendes foresatte. Kopi i barnehage, til PPT og
barnehagetjenesten i kommunen.

Denne rapporten vil sammen med sakkyndig vurdering være med å danne grunnlag for
eventuelle videre vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
4.4.2

Skole

For alle elever som har vedtak om spesialundervisning skal det lages en årlig rapport hvor
mål og tiltak evalueres. Rapporten skal bygge på den Individuelle opplæringsplanen
Plikten til å utarbeide slike rapporter står i Opplæringsloven § 5-5, 2- ledd:
Skolen skal ein gong i året utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven
har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Utviklinga til eleven skal vurderast ut i
frå måla som er satt i eleven sin individuelle opplæringsplan. Skolen sender oversikta
og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller
fylkeskommunen.
Rapporten skal evaluere de tiltakene som er beskrevet i den Individuelle opplæringsplanen.









Rapporten skal evaluere hvordan igangsatte tiltak beskrevet har virket, om eleven er
på vei mot måloppnåelse eller har nådd målene.
Rapporten skal dokumentere hvordan timene har vært brukt, hvilke tiltak som er
gjennomført og hvordan tiltakene har virket
Rapporten skal også evaluere spesialundervisningen, og den skal inneholde en
vurdering av behov for videreføring av hjelpen.
Hvis det viser seg at en ikke er på vei mot målet, må det vurderes om det bør settes
andre mål. Det samme gjelder når tiltakene ikke virker.
Som hovedregel skrives rapportene av den samme personen som har ført den
individuelle opplæringsplanen i pennen. Spesialpedagogisk koordinator bistår.
Rektor har ansvar for at det settes av tid til samarbeid om og skriving av rapporten.
For 2014 er frist for utarbeiding av rapporter er satt til 15. februar. For elever i 10
klasse er fristen 15 desember.
Den originale rapporten sendes foresatte. Kopi sendes til PP-tjenesten

Rapporten vil sammen med sakkyndig vurdering være med å danne grunnlag for eventuelle
videre vedtak om spesialundervisning.

5 Langemyr skole
Det er nedfelt i Opplæringsloven at alle elever skal ha sitt opplæringstilbud ved sin nærskole
og tilhøre fellesskapet der. Kun i enkelttilfeller kan det gjøres unntak.
Grimstad kommune har en spesialskole for elever med sammensatte og omfattende
funksjonshemminger, Langemyr skole. Skolen har en betydelig konsentrasjon av
spesialpedagogiske kompetanse og også spisskompetanse innen flere områder.
I kommunestyresak 13/115 la rådmannen i august 2013 frem nye retningslinjer for inntak ved
Langemyr skole.
Det skal utarbeides en søknad av foresatte. Søknad skal sendes skolesjefen i kommunen.
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Søknad om skoleplass ved Langemyr skole behandles for elever som har sin
bostedsadresse i Grimstad kommune.
Frist for søknad om skoleplass er normalt 1. februar for eventuell skoleplass påfølgende
skoleår.
Søknaden blir behandlet i eget inntaksteam.
Inntaksteamet består av:


Skolesjef, rektor ved Langemyr, leder av PPT og rektor ved den aktuelle
nærskolen/styrer i barnehagen.

Inntaksteamet lager deretter en innstilling til kommunalsjef for kultur og oppvekst, som fatter
vedtak i saken. Vedtaket fattes etter reglene i Forvaltningsloven, og kan ankes til
fylkesmannen.
Det kan bare innvilges full skoleplass ved Langemyr skole. Når en plass er innvilget, kan
foresatte søke om hospitering. Søknader om hospitering før tildeling av plass, innvilges ikke.
Som grunnlag for vurdering av søknad må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT samt
eventuelle pedagogiske rapporter fra barnehage eller skole.
Se for øvrig vedlegg som beskriver momenter som det skal tas hensyn til når skoleplass
vurdere.

6 Ansvarsforhold og oppgaver
Når det gjelder å se til at en elev i skolen eller et barn i barnehagen har god og tilstrekkelig
omsorg og opplæring, har den enkelte enhetsleder et avgjørende ansvar. Dette kan ikke
delegeres, selv om oppgaver og gjennomføring av tiltak utføres av andre.
Selv om spesialpedagogene er viktige og har en sentral rolle i arbeid med barn og voksne
med lærevansker, har også kontaktlærer (skole) og pedagogisk leder (barnehage) viktige
funksjoner for å sørge for og ivareta den enkeltes behov. Samarbeide med fokus på å skape
et best mulig tilbud for den enkelte med vekt på god dialog mellom hjem og skole /
barnehage, ligger både på spesialpedagog og lærer / førskolelærer.
I tillegg til pedagoger, jobber også andre yrkesgrupper i skoler og barnehager. Disse utgjør et
mangfold fra ufaglærte assistenter til barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev og videre til
høgskoleutdannede vernepleiere, barnevernspedagoger eller tilsvarende. Det eksisterer
ingen god samlebetegnelse for disse yrkesgruppene. Pr. i dag er det miljøpersonale som
best kan brukes som felles betegnelse på denne gruppen ansatte.
Hvordan fordeling av ansvar og oppgaver skal være mellom de ulike funksjonene, må
vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle. Det er enhetsleder på den enkelte skole /
barnehage som er ansvarlig for at dette skjer.
Når det gjelder den enkelte miljøarbeiders bruk av arbeidstid til å delta i planlegging,
veiledning og møter, skal dette inngå som en del av skolen / banehagens organisering av
spesialundervisningen. Så lenge det ikke finnes vedtatte normer for hvor stor del av
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arbeidstiden som kan / skal settes av, må dette organiseres innenfor den ansattes arbeidstid
etter beste skjønn.
Noen viktige prinsipp gjelder i forhold til bruk av miljøpersonale i skolen og barnehagene. Det
første er at hovedansvaret for undervisningen skal tillegges en pedagog. I den grad
miljøpersonale står for gjennomføringen av opplegget, må en pedagog ha ansvaret for å
veilede miljøpersonalet og utarbeide det faglige innholdet.
For elever med spesialundervisning hvor miljøpersonale arbeider tett med eleven, bør disse
også delta i møter og veiledning rundt eleven. Skolens ledelse bør i planer for eleven og i
arbeidsplaner for pedagogene, sette av tid til slikt arbeide. Det er også viktig at
miljøpersonalet involveres i arbeidet med utarbeidelsen av Individuell Opplæringsplan.

6.1 Barnehagepersonalets ansvar og oppgaver
6.1.1

Barnehagestyrer

Styrer skal se til at det enkelte barn får den spesialpedagogiske hjelpen det er behov for, og
at det blir satt inn tiltak i tråd med enkeltvedtaket.
Dette innebærer blant annet:









6.1.2

Følge opp tilrådingen fra PPT i forhold til innhold, organisering og omfang av den
spesialpedagogiske hjelpen.
Se til at de som får ansvar for oppfølgingen/hjelpen er egnet til dette arbeidet.
Fordele ressursene på den måten som gir best utbytte for barnet, for eksempel antall
dager og/eller tidspunkt hvor det er størst behov.
Sikre at timer tildelt i enkeltvedtak brukes til barnet (direkte arbeid eller samarbeid
om).
Legge til rette for samarbeid mellom spesialpedagog, pedagogisk leder og annet
personale som har særskilte oppgaver i forhold til barnet.
Sørge for at personalet får veiledning og opplæring når det er behov for det.
Legge til rette rom og utstyr ut fra barnets behov (tilgjengelig og egnet rom, gode lysog lydforhold og annen tilrettelegging).
Sørge for at barnet får spesialpedagogisk hjelp gjennom hele barnehageåret, det vil
si å finne løsninger som fungerer når barnets oppholdstid strekker seg utover
spesialpedagogens arbeidsår, og ved sykdom og lengre fravær.
Pedagogisk leder

Pedagogisk leder har det daglige ansvaret for tilbudet til alle barna i sin barnegruppe.





Ped.lederen skal sørge for at den spesialpedagogiske hjelpen blir fulgt opp, og at de
som er involvert får muligheter til å samarbeide.
Pedagogisk leder har videre ansvar for at personalet på avdelingen/ barnegruppa er
kjent med mål og tiltak for enkeltbarn på samme måte som de skal være kjent med
barnehagens mål og rammer.
Leder har ansvar for å stimulere til at personalet drar i samme retning, og jobber mot
de målene som er satt.
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6.1.3

Spesialpedagog

Spesialpedagogen har i oppgave å gi spesialpedagogisk hjelp til ett eller flere barn i
barnegruppa.








Hjelpen skal være i tråd med tilråding fra PPT og enkeltvedtak.
Det er viktig å ta hensyn til barnets interesser og behov ved organisering og
tilrettelegging av tilbudet.
Den spesialpedagogiske hjelpen kan foregå på avdelingen/basen, i liten gruppe eller
som individuell trening.
Spesialpedagogen skal bidra til å utvikle IU-plan for barnets tilbud i barnehagen og
den spesialpedagogiske hjelpen. Samarbeid med foreldrene er viktig i utviklingen av
en slik plan.
Veiledning av barnehagens personale inngår ofte som en del av den
spesialpedagogiske hjelpen.
Et godt samarbeid mellom alle som jobber med barnet er nødvendig for å følge opp
IU-planen for barnet på en god måte.

Grimstad kommune har spesialpedagoger som ambulerer mellom barnehagene.
6.1.4

Assistent

Kunnskapsdepartementet har i veileder til opplæringsloven lagt til grunn at bruk av assistent
”kan betraktes som et element i rettmessig spesialpedagogisk hjelp etter loven, dersom
bruken av assistent framstår som et forsvarlig og adekvat tiltak som er egnet til i rimelig grad
å oppnå det formål som loven her skal sikre”.







I tillegg til spesialpedagog kan spesialpedagogisk hjelp omfatte timer med assistent.
Disse timene skal knyttes opp til barnet.
Det er kvaliteten på det totale tilbudet som avgjør hvor stor nytte barnet har av
tiltakene.
Assistenten som gir spesialpedagogisk hjelp må være kvalifisert for oppgaven. I
mange tilfeller kan det være mest hensiktsmessig at en av de fast ansatte i
barnehagen følger opp barnet, mens ekstra assistent går inn på avdelingen/basen.
Når assistent skal gi spesialpedagogisk hjelp, er det særlig viktig å sikre jevnlig
veiledning.
Barnehagen må avklare hvilke tiltak assistenten har ansvar for.

6.2 Skolens oppgaver og ansvar
6.2.1

Spes.ped. koordinator

Alle skoler har en pedagog som er tillagt funksjonen; spesialpedagogisk koordinator. Vedlagt
denne planen er det en veiledende arbeidsbeskrivelse for hvilke oppgaver man tenker at en
spes.ped.koordinator kan ivareta. Det er i dag store variasjoner mellom skolene i forhold til
hvor store ressurser som er satt av til stillingen og hvilke arbeidsoppgaver det er tenkt at
denne skal ha.
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Arbeidsgruppen mener at spes.ped.koordinator skal ha et særlig ansvar for å veilede
kolleger innen det spesialpedagogiske feltet, se til at kartleggingsprøver gjennomføres samt
teste enkeltelever og følge opp arbeide rundt elever som har spesialundervisning.
Det er imidlertid vanskelig å lage en felles beskrivelse av spes.ped.koordinators oppgaver
som alle skal følge, fordi de ulike koordinatorene har svært ulike tidsressurs å gjennomføre
arbeidet innenfor.











6.2.2







Generell faglig veiledning av kolleger på spes.ped.feltet
Bistå enhetsleder i utvikling av det spesialpedagogiske arbeidet på skolen
Se til at kartleggingsprøver gjennomføres på alle trinn
Veilede kolleger i forhold til hvordan resultatet skal tolkes
Følge opp utarbeidelse av IOP og rapporter til fastsatte frister
Veilede ved utarbeidelse av IOP og rapporter
Bistå enhetsleder i utarbeidelsen av plan for organiseringen av spesialundervisningen
Delta i skolens ”ressursteam”. Drøfting av kartleggingsprøver og tiltak
Gjennomføre kartleggingsprøver / tester før henvisning til PP-tjenesten
Innkalling til ansvarsgrupper
Være primærkontakt for 1. linjetjenesten
Kontaktlærer
§8.2 i Opplæringsloven
Ansvar for oppfølging av hver enkelt elev
Legge til rette for sosial og faglig utvikling
Ansvar for klassemiljø
Elevsamtaler
Skolehjem samarbeid

Konkret handler det om å:







veilede eleven i forhold til læring og utvikling
tilpasse elevens læringsplan/ukeplan
være kontaktledd mellom skole og hjem
gi tilbakemelding til hjemmet om elevens faglige og sosiale utvikling
ha ansvar for elevsamtaler, føring av fravær, orden og oppførsel, oppfølging av sms,
e-post og It`s Learning-meldinger fra elever og foresatte
ha ansvar for oppfølging av spesielle behov hos eleven
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7 Innholdsfortegnelse over vedlegg

Nr

Tittel

Side

1

Retningslinjer for saksgang vedrørende
spesialundervisning
Henvisningsskjema til PP-tjenesten med veiledning
Henvisningsskjema til PPT - systemsaker
Veiledende arbeidsbeskrivelse for skolenes
spes.ped.koordinatorer
Beskrivelse av ressursteam
Innsøkning ved Langemyr skole
Vedtaksmal for skole
Mal for IOP – skole
Mal for pedagogisk rapport – skole
Mal for IUP – barnehage
Mal for pedagogisk rapport – barnehage
Rutiner for økonomisk avklaring med hjemkommunen
Søknadsskjema om styring av grunnbemanning i
barnehager
Rapport etter ressurstildelig, Barnehageloven
Meldeskjema: Behov for spesialundervisning neste
skoleår
Meldeskjema: Behov for spesialpedagogisk hjelp
neste barnehageår
Saksgang fra bekymring for en elev på en skole –
frem til henvisning til PPT (eksempel fra Jappa skole)

31

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

32
39
41
42
43
46
48
53
56
59
61
62
65
66
68
69

(Merk – noen av vedleggene kan av hensyn til formatering avvike i utseende fra originalskjemaer)
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Vedlegg 1
Retningslinjer for saksgang vedr. spesialundervisning
1. Eleven / foresatte alene eller i samarbeid med skole / barnehage ber PP-tjenesten
vurdere behov for spesialundervisning ved at det sendes en henvisning.
2. PP-tjenesten foretar nødvendige utredninger og vurderinger i samarbeid med
elev/foresatte og skole / barnehage.
3. Barnets behov drøftes med skole / barnehage og hjem og man ser på hvilke tiltak
som bør settes i verk for å gi et tilfredsstillende opplegg.
4. Det skrives en sakkyndig vurdering.
5. PP-tjenesten sender den sakkyndige vurdering til skolen v/ enhetsleder samt kopi
hjem. For barnehager sendes den sakkyndige vurderingen til kommunalsjef mens det
sendes kopi til barnehage og hjem.
6. Enhetsleder / kommunalsjef fatter enkeltvedtak.
7. Vedtaket sendes hjem med informasjon om klageadgang. Kopi av vedtaket sendes til
PP-tjenesten samt til barnehagen.
8. Ved klage sendes denne til enhetsleder / kommunalsjef som enten omgjør vedtak
eller videresender til Fylkesmannen.
Skole / barnehage og PP-tjeneste er behjelpelige med å utforme klagen der foreldre
selv finner dette vanskelig.
9. Det skrives ferdig IOP / IUP i samarbeid med hjemmet.
10. Kopi sendes hjem og til PP-tjeneste.
11. Enhetsleder / styrer er ansvarlig for at planen følges.
12. Pedagogisk rapport skrives hvert år. Kopi sendes hjem og til PP-tjenesten
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Vedlegg 2

Veiledning- og Utviklingstjenesten
Pedagogisk – psykologisk tjeneste
Rådhuset/ postboks 123
4891 Grimstad
Telefon 37 25 03 00

Unntatt Offentlighet
Offentlighetsloven §13, jf. Fvl. §13

HENVISNING til
Pedagogisk – psykologisk tjeneste
Personen som henvises:
Etternavn:

Fornavn, mellomnavn:

Personnr: (11 siffer)

Gutt
Jente

Adresse:

Postnr:

Opprinnelsesland:

Morsmål:

Telefon/mobil:

Poststed:

Behov for tolk:
Ja
Nei

Søsken (navn og fødselsår):

Skole / barnehage:
Skole, barnehage, helsestasjon m.v.

Årstrinn/gruppe/avdeling

Foreldre/foresatte/verge 1
Etternavn:

Fornavn:

Adresse:

Relasjon:
Mor
Far

Fosterhjem

Verge

Annet; beskriv

Født:

Telefonnr.:

Mobilnr.:

Foreldreansvar:
Ja
Nei

Daglig omsorg:
Ja
Nei

Foreldre/foresatte/verge 2
Etternavn:

Fornavn:

Adresse:

Relasjon:
Mor
Far

Fosterhjem

Verge

Annet; beskriv

Født:

Telefonnr.:

Mobilnr.:

Foreldreansvar:
Ja
Nei

Daglig omsorg:
Ja
Nei

Bosituasjon:
Bor hos:
Begge foreldre
Egen bolig

en av foreldrene
Annet

mor

far

pendler mellom mor og far

spesifiser
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Veiledning- og Utviklingstjenesten
Pedagogisk – psykologisk tjeneste
Rådhuset/ postboks 123
4891 Grimstad
Telefon 37 25 03 00

Unntatt Offentlighet
Offentlighetsloven §13, jf. Fvl. §13

Andre tjenester:
Tidl. henvist PPT
Fysioterapeut/
Ergoterapeuttjenesten
ABUP
Fastlege
Navn:

Helsestasjonen
Boveiledertjenesten
HABU
Kompetansesenter
Hvilket?

Familiesenteret
Kvalifiseringstjenesten
Statlig mottak
Andre tjenester
Hva?

Barneverntjenesten
NAV
Voksenpsykiatri

Henvisningsgrunn:
Velg inntil 3 henvisningsgrunner. Skriv den viktigste først, bruk nummer.

Sensoriske vansker (Syn, hørsel)
Motoriske vansker (Bevegelse, koordinering, skriftforming, fysisk funksjonshemming)
Kommunikasjonsvansker (Språk, tale, stemme, stamming)
Fagvansker (Lesing, skriving, matematikk, annet)
Psykososiale vansker (Atferd, samhandling, kontakt, følelsesmessig, konsentrasjon, skolevegring)
Generelle lærevansker (Psykisk utvikl.hem., sen utvikling, underyting)
Andre vansker (Problemer i elevens/barnets miljø, annet)

Beskrivelse av henvisningsgrunn:
Bruk om nødvendig eget ark.

Hva ønskes klarlagt av PPT
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Veiledning- og Utviklingstjenesten
Pedagogisk – psykologisk tjeneste
Rådhuset/ postboks 123
4891 Grimstad
Telefon 37 25 03 00

Unntatt Offentlighet
Offentlighetsloven §13, jf. Fvl. §13

Vedlegg:
Vedlegg merket * skal legges ved. (Gjelder når skole/barnehage er henvisende instans)
* Pedagogisk rapport skole/barnehage
* Kartleggingsprøver i norsk (Carlsten, Arbeid med ord, NLS ev. andre)
* 20 spørsmål om språkferdigheter
* Språk 6 – 16
Logos
* Elevarbeid – skriftprøve, friskrivingsoppgave
* Kartleggingsprøver i matematikk M-prøvene
* TRAS (Bhg.)
* Alle med (Bhg.)
* Hørsel / synstest fra helsesøster Dato:
Rapportskjema for minoritetsspråklige elever
UDIRs kartleggingsprøve i grunnleggende norsk for minoritetspråklige
ADDES

Hvem tok initiativ til henvisningen:
Foresatte:

Barnehage:

Skole:

Helsestasjonen:

Psyk.tjeneste:

Andre:

Kontaktperson:
Kontaktlærer/førskolelærer:

Skole; Spes.ped.koordinator:

Barnehagestyrer/ped.leder:

Navn:
Tlf.nr.
Mail.adr.
Navn:
Tlf.nr.
Mail.adr.
Navn:
Tlf.nr.
Mail.adr.:
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Veiledning- og Utviklingstjenesten
Pedagogisk – psykologisk tjeneste
Rådhuset/ postboks 123
4891 Grimstad
Telefon 37 25 03 00

SAMTYKKE:

Unntatt Offentlighet
Offentlighetsloven §13, jf. Fvl. §13

Vi / jeg samtykker i henvisningen til PPT og er kjent med opplysninger gitt
på skjema og vedlegg

Underskrifter: Når begge foreldre/foresatte har foreldreansvar, bør både mor og far
undertegne 1

Sted:
……………………….

Dato:
……………………..

Foresatte/myndig person:
…………………………………………………………

……………………….

………………………

…………………………………………………………..

……………………….

……………………….

…………………………………………………………..

Sted:

Dato:

Styrer/enhetsleder:

……………………

……………………

………………………………………………………….

Hvis skole/barnehage er henvisende instans skal foresatte/voksne ha kopi av:



Henvisningsskjema
Rapportskjema – barnehage / skole

Fylles ut av PPT:

Mottatt dato: …………………….

Journalnr.:
………………………….

Saksansvarlig:
………………………..

Svarbrev sendt foresatte:

Svarbrev sendt henvisende instans:

……………………………………….

……………………………………………….

1

Elever over 7 år har rett til å uttale seg i saker med personlige forhold. Samtykke skal underskrives av foreldre eller
andre med foreldreansvar for barn/elever under 15 år. Har eleven fylt 12 år, skal eleven si sin mening før henvisningen
underskrives. Har eleven fylt 15 år, skal eleven underskrive selv. Foreldre/foresatte/verge bør medunderskrive. (jr.
barnelova § 30 og § 31-33)
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Kvalifiseringstjenesten:
Veiledning til utforming av pedagogisk rapport
Når Kvalifiseringstjenesten er henvisende instans, skal en utfyllende pedagogisk rapport være
vedlagt. Rapporten skal i forkant av henvisningen være forelagt eleven/verge, og en kopi av
rapporten skal sendes eleven/verge.
Enhetsleder og spes.ped.koord. skal gjøre seg kjent med oppll. kap. 4A og 5, og kvalitetssikre den
pedagogiske rapporten. Den pedagogiske rapporten danner grunnlaget for PP-tjenestens
utredninger og tilrådninger. PP-tjenestens arbeid omkring voksne vil i høy grad basere seg på oppll.
kap. 5, der den samme vurderingen må gjøres som for elever i vanlig grunnskole. ”Når ein skal ta
stilling til om ein vaksen har rett til spesialundervisning etter første leddet [i oppll. § 4a-2] i denne
paragrafen, må ein på mange måtar gjere den same vurderinga som for elevar i opplæringspliktig
alder som blir vurderte etter opplæringslova § 5-1 første leddet. Ein må likevel ta omsyn til at
undervisningsopplegget for vaksne i utgangspunktet vil vere meir tilpassa til behov den enkelte har
enn det som er tilfellet etter normalordninga i vanleg grunnskole. (Ot.prp. nr. 44 (1999-2000).”
Rapporten skal underskrives med fullt navn, stilling, arbeidssted og dateres av den som har
utarbeidet denne. Rapporten skal sendes i kopi til eleven/vergen.

Rapporten skal inneholde følgende opplysninger.
Bakgrunnsinformasjon:
Elevens navn, fødselsdato, skole, omsorgs-/bosituasjon, skolehistorie og arbeidserfaring, forhold av
særlig betydning for opplæringen og problembeskrivelse.
Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter:
Mestringsområder skal beskrives, i tillegg til vansken(e). Interesser (på skolen og i fritiden), språklig,
motorisk, faglig (i fag og deler av fag), sosialt, trivsel/motivasjon og læringsstrategier, evne til å
jobbe målrettet i ulike opplæringssituasjoner, samarbeidsevne og konsentrasjon. (Se særlig Oppll. §
5-1 andre ledd, unntatt siste punktum.)
Forarbeid før henvisning:
Vurdering og resultater av kartleggingsprøver og observasjoner.
Tiltak som er utprøvd i forkant av henvisningen:
Hva slags tiltak og hvor lenge. Organisering av tiltak, omfang og resultat/effekt. Utbytte av tidligere
opplæringstilbud. Dette kan være tidligere skoleerfaring fra grunn- eller videregående skole, eller fra
grunnskoletilbudet ved Kvalifiseringstjenesten.
Skolens forutsetning for å kunne gi tilpasset opplæring:
Klassens/gruppens pedagogiske personal, bruk av assistent/miljøarbeider/miljøterapeut,
klassens/gruppens størrelse, læremidler, materiell, hjelpemidler, metode, det fysiske og
psykososiale miljø, leksehjelp, samarbeid med elev, pårørende og andre instanser, samt annet av
betydning.
Lærerens vurdering av behov:
Skriv kort om realistiske opplæringsmål, innhold og arbeidsmåte.

Grimstad, 27.01.2010
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Grunnskole:
Veiledning til utforming av pedagogisk rapport
Når grunnskole er henvisende instans, skal pedagogisk rapport være vedlagt. Rapporten skal i
forkant av henvisningen være forelagt foreldre/foresatte eller elev over 15 år. Kopi av rapporten skal
sendes foreldre/foresatte eller elev. Når barneverntjenesten har daglig omsorg, skal
barneverntjenesten i hjemkommunen også ha kopi.
Enhetsleder og spes.ped.koord. skal gjøre seg kjent med Veileder til opplæringsloven om
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (UDIR, 2009), for å kvalitetssikre den pedagogiske
rapporten.
Den pedagogiske rapporten danner grunnlaget for PP-tjenestens utredninger og tilrådninger.
Områder som er aktuelle å kartlegge, se s. 47 i Veilederen. Rapporten skal underskrives med fullt
navn, stilling, arbeidssted og dateres av den som har utarbeidet denne. Rapporten skal sendes i
kopi til hjemmet.
Rapporten skal inneholde følgende opplysninger
Bakgrunnsinformasjon:
Elevens navn, skole, trinn/klasse, omsorgssituasjon, skolehistorie, forhold av særlig betydning for
opplæringen og problembeskrivelse.
Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter:
Mestringsområder skal beskrives, i tillegg til vansken(e). Interesser (på skolen og i fritiden), språklig,
motorisk, faglig (i fag og deler av fag), sosialt, trivsel/motivasjon og læringsstrategier, evne til å
jobbe målrettet i ulike opplæringssituasjoner, samarbeidsevne og konsentrasjon.
Forarbeid før henvisning:
Vurdering og resultater av kartleggingsprøver og observasjoner.
Tiltak som er utprøvd i forkant av henvisning:
Hva slags tiltak og hvor lenge. Organisering av tiltak, omfang og resultat/effekt.
Elevenes utbytte av opplæringstilbudet:
Elevens mestring av de fem grunnleggende ferdighetene i læreplanverket. Hvilken måloppnåelse
har eleven sett i forhold til kompetansemålene i læreplanen (lav/middels/høy)?
Skolens forutsetning for å kunne gi tilpasset opplæring:
Trinnets/klassens pedagogiske personal, assistent/miljøarbeider/miljøterapeut, bruk av grupper,
trinnets/klassens størrelse, læremidler, materiell, hjelpemidler, metode, det fysiske og psykososiale
miljø, leksehjelp, samarbeid skole og hjem, samt annet av betydning.
Lærerens vurdering av behov for avvik i læreplanen:
Skriv kort om realistiske opplæringsmål, innhold og arbeidsmåte.

Grimstad, 27.01.2010
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Barnehage:
Veiledning for utarbeiding av pedagogisk rapport
Når en barnehagen er henvisende instans, skal pedagogisk rapport være vedlagt. Rapporten skal i
forkant av henvisningen være forelagt foreldre/foresatte. Kopi av rapport skal sendes
foreldre/foresatte. Når barneverntjenesten har daglig omsorg, skal barneverntjenesten i
hjemkommunen også ha kopi.
Enhetsleder/styrer må være kjent med kap. 2 i Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk
hjelp og spesialundervisning (UDIR, 2009) og oppll. § 5-7, og kvalitetssikre den pedagogiske
rapporten.
Den pedagogiske rapporten danner grunnlaget for PP-tjenestens utredninger og tilrådninger.
Rapporten skal underskrives med fullt navn, stilling, arbeidssted og dateres av den som har
utarbeidet denne. Rapporten skal sendes i kopi til hjemmet.

Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:
Bakgrunnsinformasjon:
Barnets navn, fødselsdato, barnehage og gruppe/avdeling, omsorgssituasjon, relevante
opplysninger om tidligutvikling og helsemessige forhold, barnehagehistorie. Beskrivelse av
barnehagen, f.eks. voksentetthet, gruppestørrelse og alders- og kjønnsfordeling. Samarbeid
barnehage/hjem samt andre forhold av særlig betydning for barnets fungering.
Barnets ferdigheter og utvikling:
Sterke sider og interesser. Barnets utvikling i forhold til språk/kommunikasjon, motorikk, aktivitetsog impulskontroll, utforsking/nysgjerrighet, trivsel, følsomhet for stress/frustrasjon,
selvhevdelse/dominans, evne til samhandling og konsentrasjon i lek/voksenstyrt
aktivitet/rutinesituasjoner og avhengighet/selvstendighet i forhold til voksne.
Forarbeid før henvisning:
Kartleggingsmateriell og observasjoner med vurdering.
Tiltak som er utprøvd i forkant av henvisning:
Hva slags tiltak og hvor lenge. Organisering, omfang og effekt.
Barnets utbytte av barnehagetilbudet og pedagogens vurdering av barnets behov:
Barnets særlige behov sammenlignet med barn på samme alder.
Grimstad, 27.01.2010
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Vedlegg 3

SØKNAD OM SYSTEMBASERTE TJENESTER TIL PPT GRIMSTAD.

Skolen kan søke om hjelp til systembaserte tjenester, ved behov for hjelp med det psykososiale
miljøet (jfr.§ 9a) på skolen eller ved behov for kompetanseheving/kurs (jfr,§ 5-6 annet ledd) av
personalet. Saken drøftes i ressursteam før det eventuelt sendes en søknad til PPT.
Søknaden er drøftet i ressursteam: Klikk her for å skrive inn en dato.
Innvilges søknaden utarbeides en gjensidig og forpliktende avtale mellom partene.
SKOLE: Klikk her for å skrive inn tekst.
TRINN/KLASSE: Klikk her for å skrive inn tekst.
KONTAKTPERSON: Klikk her for å skrive inn tekst.

BAKGRUNN FOR SØKNAD
Søknaden gjelder :

Kompetanseheving/kurs

Veiledning, klassemiljø

Klikk her for å skrive inn tekst.

BESKRIVELSE AV TRINN/KLASSE*
(Klassestørrelse, antall jenter og gutter, fysisk miljø, elevstabilitet, grupperinger, klassemiljø, historikk og
fremtidsutsikter)
Klikk her for å skrive inn tekst.
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TRINNETS/KLASSENS RESSURSER*
(Når fungerer klassen best, klassens sterke sider, hva engasjerer klassen?)
Klikk her for å skrive inn tekst.

LÆRERSITUASJON OG UNDERVISNING*
(Personalstabilitet, antall og omfang av lærere, assistenter.)
(Undervisningsmetoder og organisering.)
Klikk her for å skrive inn tekst.

VURDERING AV IVERKSATTE TILTAK*
Klikk her for å skrive inn tekst.

KONKRETISERING AV TYPE HJELP SOM ØNSKES
Klikk her for å skrive inn tekst.

Dato:
Klikk her for å skrive inn en dato.

Enhetsleder:
Klikk her for å skrive inn tekst.

*Fylles ut kun ved søknad som gjelder trinn/klasse veiledning.
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Vedlegg 4
Veiledende arbeidsbeskrivelse for skolens spes.ped. koordinator

Denne beskrivelsen er veiledende. På de forskjellige skolene har spes.ped.koordinator ulike
ressurser satt av til funksjonen, og det vil derfor være varierende hvor mange oppgaver den enkelte
koordinator har mulighet til å løse innen den avsatte tiden.
Det er også viktig å understreke at det er enhetsleder på den enkelte skole som har det
overordnede ansvaret for at skolen ivaretar de forskjellige oppgavene.
1. Generell faglig veiledning av kolleger på spes.ped.feltet
2. Bistå enhetsleder i utvikling av det spesialpedagogiske arbeidet på skolen
3. Se til at kartleggingsprøver gjennomføres på alle trinn
4. Veilede kolleger i forhold til hvordan resultatet skal tolkes
5. Følge opp utarbeidelse av IOP og halvårsrapporter til fastsatte frister
6. Veilede ved utarbeidelse av IOP og halvårsrapporter
7. Bistå enhetsleder i utarbeidelsen av plan for organiseringen av spesialundervisningen
8. Delta i skolens ressursteam ved drøfting av elever som man er bekymret for. Drøfting av
kartleggingsprøver og tiltak
9. Gjennomføre kartleggingsprøver / tester før henvisning til PP-tjenesten
10. Innkalling til ansvarsgrupper
11. Være primærkontakt for 1. linjetjenesten
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Vedlegg 5
Veilednings- og utviklingstjenesten
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Rådhuset/Postboks 123
4891 Grimstad
Telefon 37 25 03 00

Samarbeidsmøter mellom skole og PPT.
Hovedmålsettingen med dette samarbeidet er å sette fokus på systemarbeidet i skolen.
Hvordan kan vi bedre den ordinære undervisningen slik at behovet for spesialundervisning
reduseres?

1. Rektor setter sammen et ressursteam bestående av rektor, fagleder(e) spes.ped.koordinator,
og eventuelt sosiallærer.
2. Ressursteamet møter med skolens pp-rådgiver(e) etter oppsatt plan ca en gang pr mnd.
Varighet foreslås til en time.
3. Fokus holdes på systemretta saker; organisering av klasser, bruk av assistenter, melde
behov for veiledning/kurs fra PPT, drøfting vedr hva som er TPO og hva som må være
spesialundervisning med mer.
4. Saker som skolen ønsker å henvise til PPT skal være drøftet i dette forumet først. Det
forutsettes at ”vanlig saksgang” er fulgt før den tas opp. Det vil si: Ved bekymring vedr en
elev tar kontaktlærer det opp med spes.ped.koord., tiltak settes i gang og evalueres. Ved
fortsatt bekymring/behov for videre utredning drøftes saken med rektor. Saken tas så opp
med PPT i ressursteam for veiledning og eventuelt henvisning. Saken kan drøftes anonymt,
eller åpent med foresattes tillatelse. Det siste anbefales.
5. Rektor avgjør om andre personer bør inviteres inn på møtet for å belyse en sak som skal
drøftes; eks kontaktlærer. Foresatte kan ikke delta, da anbefales bruk av Basisteam.
6. Ordningen starter opp i januar 2013 og evalueres i juni 2013.

Grimstad 20.10.2012

Astrid Glimsdal
Fagleder PPT
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LANGEMYR SKOLE

Vedlegg 6

Retningslinjer for hospitering og inntak av elever ved Langemyr skole

BAKGRUNN
Det er nedfelt i Opplæringsloven at alle elever skal ha sitt opplæringstilbud ved sin nærskole
og tilhøre fellesskapet der. Kun i enkelttilfeller kan det gjøres unntak. I Grimstad kommune
har elevtallet ved Langemyr økt de senere årene. Denne utviklingen er ikke ønsket. Man
bør i større grad enn tidligere vurdere om nærskolen kan og bør ha opplæringsansvaret. Et
stort elevtall ved Langemyr skole fører i tillegg til betydelige økte økonomiske utgifter for
kommunen.
Det er et mål at elevtallet ved Langemyr skole for elever bosatt i Grimstad kommune skal
reduseres. Ingen elever vil imidlertid få oppsigelse av allerede tildelt skoleplass. Men man
vil i fremtiden i større grad enn før, innføre klare retningslinger for å vurdere og behandle
nye søknader om skoleplass. Retningslinjene har blant annet til hensikt å redusere antall
elever ved Langemyr skole.

INNTAKSTEAM OG VEDTAK OM SKOLEPLASS
Søknad om skoleplass ved Langemyr skole behandles for elever som har sin
bostedsadresse i Grimstad kommune. Frist for søknad om skoleplass er normalt 1. februar
for eventuell skoleplass påfølgende skoleår.
Søknad skal sendes skolesjefen. Søknaden blir behandlet i eget inntaksteam bestående av
skolesjef, rektor ved Langemyr, leder av PPT og rektor ved den aktuelle nærskolen/styrer i
barnehagen. Inntaksteamet lager deretter en innstilling til kommunalsjef for oppvekst, som
fatter vedtak i saken.
Det kan bare innvilges full skoleplass ved Langemyr skole. Når en plass er innvilget, kan
hjemmet/foresatte søke om hospitering. Søknader om hospitering før tildeling av plass,
innvilges ikke. Ved avslag av skoleplass ved Langemyr skole, gjelder klageretten i hht
Forvaltningsloven.
Som grunnlag for vurdering av søknad må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT
samt eventuelle pedagogiske rapporter/halvårsrapporter fra barnehage eller skole.
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VURDERINGSMOMENTER FOR INNTAKSTEAMET
Langemyr skole har i dag (våren 2013) tre avdelinger:
1. Barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser
2. Barn og unge med sammensatte lærevansker
3. Barn og unge med autismespekterforstyrrelser
Ved vurdering av tildelig av skoleplass ved Langemyr skole, er det nødvendig å foreta en
helhetlig vurdering av barnets funksjonsnivå, utviklingsmulighet, trivsel og totale
familiesituasjon, samt nåværende barnehage/skoletilbud. Barn som søkes inntatt ved
avdeling 1 antas å ha et så stort spesialpedagogisk behov/pleiebehov, at det ikke er
realistisk at nærskolen skal klare å ivareta dette behovet. Langemyr vil i dette tilfellet
sannsynligvis framstå som det eneste grunnskoletilbudet som gir et forsvarlig
opplæringstilbud.
Tilbudet som avdeling 2 og 3 i dag (2013) gir sine elever, vil måtte måles opp mot det
tilbudet nærskolen/barnehagen kan gi. Hvis barnet har gått i ordinær skole, er det i hvert
tilfelle vesentlig å vurdere hva som tidligere har blitt gjennomført av tiltak og evaluere disse.
I tillegg vil man måtte drøfte om det er tiltak som er mulig å gjennomføre knyttet til
nærskolen eventuelt i samarbeid med andre skoler, som ikke tidligere har vært prøvd ut.
Aktuelle underpunkter ved vurdering av barnets/elevens opplæringsbehov
1. Kognitive evner
2. Generelle adaptive ferdigheter: omhandler ferdigheter man trenger for å ta vare på
seg selv, komme overens med andre og håndtere kravene i hverdagen: pkt 3-6.
3. Kommunikasjon: lytte og forstå, gjensidig kommunikasjon og bruk av språket,
snakke og uttrykke seg, lese og skrive
4. Dagliglivets ferdigheter: personlig selvhjulpenhet, husarbeid, orientering i nærmiljøet,
ADL-trening
5. Sosiale ferdigheter: mellommenneskelige relasjoner, gjensidig sosial interaksjon, lek
og fritid, mestringsevner, evnen til et variert atferdsrepertoar
6. Motorikk: grov- og finmotorikk
7. Grad av tilrettelegging i forhold til fagene i læreplan/kunnskapsløfte og generell del
8. Behov for hjelpe- og læremidler, eks IKT, ASK (Alternativ supplerende
kommunikasjon) Rolltalk mm.
9. TEACCH – Treatment and education of autistic and related communicationhandicapped children.
10. TIOBA- Tidlig og intensiv opplæring på anvendt atferdsanalyse for barn med
autismespekterforstyrrelse
11. Sansemotorisk trening
Grimstad 29. mai 2013 - se også neste side om dokumentasjon før møter i inntaksteam

Langemyr skole
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Inntaksteamet – og dokumenter

1) Ved søknad, bes foresatte om samtykkeerklæring på at skolesjef kan innhente nødvendig
dokumentasjon fra skoler, PPT og andre instanser. I forespørselen bes hjemmet oppgi hvilke
dokumenter som er aktuelle i saken.
2) De innhentede dokumentene arkivføres der skolesjefen og kommunalsjefen er
saksbehandler. Deretter setter skolesjefen møte og sender ut aktuelle dokumenter tiol
deltagerne i teamet.
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Vedlegg 7
Grimstad kommune – kultur og oppvekstsektoren
Skole ..?

Dato………
Adresse
Enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 5-1 i Opplæringsloven

Gjelder:
Adresse:
Skoleåret:

Vedtaket bygger på PP-tjenestens sakkyndige uttalelse datert
og evnt….
Vedtaksmyndighet om spesialundervisning er delegert til kommunalsjef for kultur og
oppvekstsektoren.
§ 5-1. Rett til spesialundervisning
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på
utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet
kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei
opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det
same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.
Saksopplysninger
På grunnlag av sakkyndig uttalelse og ut ifra en faglig vurdering fattes følgende vedtak på bakgrunn
av Opplæringslovens § 5-1.
Vedtak:

innvilges spesialundervisning etter individuell opplæringsplan. Hjelpen gis i form av
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Undervisningen organiseres på følgende måte:

Andre opplysninger om særlig tilrettelegging:

Vedtaket legger til grunn at læreplanverket avvikes i følgende fag / områder
Begrunnelse:

Det er ikke gitt forhåndsvarsel om innholdet i vedtaket, men sakkyndig uttalelse er drøftet med
foresatte. Dermed ansees krave om at man har fått uttalt seg i saken som ivaretatt og at
forhåndsvarsling ikke har vært nødvendig. Jfr. Forvaltningsloven § 16:
Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før
vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.

utarbeider en Individuell opplæringsplan innen

. Dette gjøres i samarbeid med hjemmet.

Dette er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2 1. Ledd b). Ønskes en utdyping / forklaring av
vedtaket, kan dette gis ved henvendelse til kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen eller rådgiver
Bjørg Løhaugen.
Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker fra brevet ble mottatt. Klageinstans er Fylkesmannen i
Aust-Agder. Klagen fremsettes skriftlig og sendes til Grimstad kommune, postboks 123, 4891
Grimstad.
Det er innsynsrett i dokumentene i saken.

Hilsen
……………………………….

Kopi:
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Vedlegg 8
G R I M S T AD K O M M UN E

UNNTATT OFFENTLIGHET §5A

Kultur- og oppvekstsektoren
Dobbeltklikk her for å fylle ut feltene.

Skoleår:

Elevens navn:

Født:

Skole:

Trinn:

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN
Del 1 - Nøkkelopplysninger
Foresatte:

Mor:

Far:

Adresse:

Mor:

Far:

Kontaktlærer:
Koordinator for spes. undervisn:
Deltakere i
ansvarsgruppe
(navn/funksjon):
Andre samarbeidspartnere:
Omfanget av spesialpedagogisk hjelp ut fra vedtaket (fagperson/årstimer)
Pedagog

Miljøarbeider

Miljøterapeut

Annet (spesifiser)
Framdrift
Planen gjelder perioden:
Evalueringstidspunkter:
Underskrifter
Dato:

Dato:

spesiallærer

Dato:

kontaktlærer

enhetsleder

Jeg/vi er kjent med planen og at deler av læreplanen som de øvrige elevene arbeider med mens
spesialundervisningen pågår, kan falle ut.
Sted/dato:

Foresattes underskrift:

Kopi til: Foresatte og PP-tjenesten

Plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune

Side 48 av 71

Del 2 - Kartlegging
1. Sterke sider hos eleven

(Helhetlig beskrivelse)

Sosialt,
faglig,
motorisk,
interesser
annet ....

2. Problem/vansker som eleven skal ha hjelp med (Se sakkyndig vurdering)
Sosialt,
Faglig,
motorisk,
annet ....

3. Tidligere kartlegging/vurderinger/utredninger(Se sakkyndig vurdering)
Når ?
Hva ?
Hvem ?
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Del 3 - Mål
1. Langsiktige /overordnete faglige og sosiale mål (1 - 3 års perspektiv)

2. Mål for skoleåret(I utgangspunktet for timene med spesialundervisning)
(Skriv så konkret som mulig i de enkelte fag / områder. Se sakkyndig vurdering fra PPT)

3. Arbeidsmål i høstsemesteret (sosialt, faglig, motorisk, m.v.) Helst målbare mål

4. Arbeidsmål i vårsemesteret (sosialt, faglig, motorisk, m.v.) Helst målbare mål
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Del 4 - Tiltak

(Tiltak for å nå målene.)

1. Organisering (enetimer, gruppetimer, to-lærer m.v.) Se enkeltvedtaket

2. Arbeidsmetoder (Hvordan arbeides det?) Se sakkyndig vurdering

3. Materiell og hjelpemidler(Bøker, kopier, utstyr, lydbøker, PC, ped.programvare)
(Hva benyttes i arbeidet?) Se sakkyndig vurdering

4. Spesielle tiltak
(Plassering i klasserom, egne pauser, utplassering i arbeidslivet, alternativ undervisning
m.v.)
Se sakkyndig vurdering
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Del 5 Avvik fra trinnets læreplan (LK-06)
1. Kompetansemål som faller bort(Se sakkyndig vurdering og enkeltvedtak)
Fag

2. Vurdering uten karakter(Gjelder ungdomstrinnet)
(Mer om rettigheter og konsekvenser. Se opplæringsloven § 3)

Del 6 - Evaluering
Plan for hvordan en vil evaluere spesialundervisningen når den er gjennomført
(Rapport om gjennomført spesialundervisning, ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter
etc.)
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Vedlegg 9
G R I M S T AD K O M M UN E
Kultur- og oppvekstsektoren

UNNTATT OFFENTLIGHET
Off. l. § 5a

Dobbeltklikk her for å fylle ut feltene.

Skoleår:

Vår:

Elevens navn:

Født:

Skole:

Trinn:

Høst:

RAPPORT OM GJENNOMFØRT SPESIALUNDERVISNING
Del 1 - Nøkkelopplysninger
Foresatte:

Mor:

Far:

Adresse:

Mor:

Far:

Kontaktlærer:
Koordinator for spes. undervisn:
Deltakere i
ansvarsgruppe
(navn/funksjon):
Andre samarbeidspartnere:

Del 2 - Gjennomføring
1. I hvilken grad er tiltakene gjennomført?
Organiseringen

Arbeidsmetoder

Bruk av
hjelpemidler
Spesielle tiltak
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G R I M S T AD K O M M UN E
Kultur- og oppvekstsektoren

UNNTATT OFFENTLIGHET
Off. l. § 5a

Dobbeltklikk her for å fylle ut feltene.

Skoleår:

Vår:

Elevens navn:

Født:

Skole:

Trinn:

2. I hvilken grad er IO-planens mål nådd?

(Begrunn svaret)

3. I hvilken grad var målene realistiske?

(Begrunn svaret)

Høst:

4. Hvilke moduler av trinnets læreplan (KL06) falt ut?
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G R I M S T AD K O M M UN E
Kultur- og oppvekstsektoren

UNNTATT OFFENTLIGHET
Off. l. § 5a

Dobbeltklikk her for å fylle ut feltene.

Skoleår:

Vår:

Elevens navn:

Født:

Skole:

Trinn:

Høst:

Del 3 - Konklusjon
1. Sammenfatning av elevens situasjon

2. Hva bør skje videre m.h.t. mål og tiltak

3. Behov for videre kartlegging

Underskrifter
Dato:

Dato:

Rapportskriver

Dato:

Kontaktlærer
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Vedlegg 10
Konfidensielt

Individuell utviklingsplan for barn i førskolealder
i Grimstad kommune
Navn:

Fødselsdato:

Barnehage:

Avdeling:

Foresatte (navn)

VEDTAK:

Adresse

Telefon

Spes.ped.hjelp:

Årstimer/klokketimer, jmf. vedtak

Organisert slik:

1. Enetimer - spes.ped.
2. Gruppetimer- spes.ped
3. Assistent (oppl.lov)

Sum assistent:

4. Styrkingstiltak –
assistent (bhg.lov)
5. Veiledning til bhg.
6. Foreldreveiledning
Planen er utarbeidd av:
Samarbeidspartnere:
(eksempel: HABU,PPT,Fysiotetapeut e.a.)

Planen gjelder for perioden: Fra dato:

Til dato:

Sted/dato:
______________________
underskrift styrer

______________________
underskrift foresatte

_______________________
Underskrift spes.ped.

Kopi til:
Foresatte, VUT v/ Barnehagetjenesten, og PPT (bare når barnet har vedtak etter opplæringsloven)
(originalen oppbevares i barnehagen- gjelder i forhold til begge lovverk).
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FORUTSETNINGER FOR BARNETS UTVIKLING

STYRKE: Hva er det barnet liker å holde på med ?

BARNETS SÆRSKILTE BEHOV og andre særlige forhold som er viktig for barnets utvikling.
(jmf sakkyndig vurdering og evt. kartlegging/erfaring)

MÅL FOR HØSTEN

TILTAK

Sosial utvikling:

Språk / kommunikasjon:

Motorikk:
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MÅL FOR VÅREN

TILTAK

Sosial utvikling:

Språk / kommunikasjon:

Motorikk:

Veiledningstimer:

BARNETS UKEPLAN / ORGANISERING
Time

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Merk for organisering:
1 = enetimer
2 = timer i gruppe
A = assistent

T = tilrettelegging P = Pedagog
S = spes.ped
V = veiledning

Eksempel: S1 = enetimer med spesialpedagog

SA= veiledning av assistent
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Vedlegg 11

GRIMSTAD KOMMUNE

Veilednings- og utviklingstjenesten

RAPPORT OM GJENNOMFØRT SPESIALPEDAGOGISK HJELP
I BARNEHAGE

Del 1 – Nøkkelopplysninger
.

Barnehageår:

Barnets navn:

Født:

Barnehage:

Gruppe:

Foresatte:
Adresse:
Pedagogisk leder:
Spesialpedagog:
Deltakere i
ansvarsgruppe
(navn/funksjon):
Andre samarbeidspartnere:

Del 2 - Gjennomføring
1. I hvilken grad er tiltakene gjennomført?
Organiseringen

Arbeidsmåtene

Bruk av
hjelpemidler
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GRIMSTAD KOMMUNE

Veilednings- og utviklingstjenesten

2. I hvilken grad er IU-planens mål nådd?

(Begrunn svaret)

Sosial utvikling:
Språk /
kommunikasjon:
Motorikk:

4. Spesielle merknader

Del 3 – Konklusjon
1. Sammenfatning av barnets situasjon

2. Hva bør skje videre m.h.t. mål og tiltak

3. Behov for videre kartlegging

Underskrifter
Dato:

Dato:

Rapportskriver

Dato:

Pedagogisk leder
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kopi til: PPT, Barnehagen, VUT v/ barnehagetjenesten. (Foresatte skal ha orginalen).

Rutiner for økonomiske avklaringer med hjemkommunen.

Vedlegg 12

1. Når skolen får en ny elev er det viktig å få avklart det økonomiske ansvaret hjemkommunen har for
eleven. Hvis en gjør dette med en gang, vil dette lette arbeidet i de kommende år. En gjesteelev er pr.
definisjon:
 En elev bosatt i annen kommune og som etter søknad har fått tillatelse av vertskommunen til å
gå på skole der. Typisk eksempel er en familie tidligere bosatt i Grimstad og som har flyttet til
en nabokommune, eksempelvis fra Fevik til Nedenes. Ofte ønsker eleven/familien da at
eleven skal kunne fullføre skoleåret ved gammel skole. Det er bokommunen som skal
godkjenne en slik søknad og være ansvarlig overfor vertskommunen for grunnressursen og
evt. andre ekstraressurser.
 En elev bosatt i Grimstad kommune, men der eleven er bosatt etter barnevernsvedtak fra
hjemkommune. Typisk eksempel er da plassering i fosterhjem i vertskommune. Opprinnelig
hjemkommune (den kommunen som har fattet barnevernsvedtaket) står da ansvarlig overfor
vertskommunen for skolekostnader. Men det er viktig at vertskommunen avklarer ressursbruk
med opprinnelig hjemkommune før ressursene tas i bruk.
2. Sjekk med foresatte hvem som har bosatt eleven i kommunen og hvilken kommune som er opprinnelig
hjemkommune. Ta kontakt med saksbehandler og skolen eller barnehagen i den kommune som eleven
kommer sist i fra. (Husk å klarere i forhold til regler om taushetsplikt)
3. For en tid tilbake ble det enighet i Aust-Agder om at kommunene skal betale kr 50.000 pr. år i
grunnbeløp pr. gjesteelev. Send refusjonsgaranti i to eksemplarer for kommende skoleår i mai til
hjemkommunen. Be om å få tilbakesendt et refusjonsgaranti i underskrevet tilstand. Du sender
refusjonskrav (se pkt. 8) på grunnbeløpet for 5 mnd i november og 7 mnd i mai hvert år. Skriv på
refusjonskravet at beløpet skal inn på kommunens felleskonto (7000 2020 17500).
4. Hvis eleven har behov for spesialundervisning (pedagog eller miljøarbeider), skal vedtak om dette
fattes av hjemkommunen. PPT i Grimstad er ansvarlig for å skrive sakkyndig vurdering om behovet
for spesialundervisning for barn som bor i kommunen.
5. Etter at skolen har mottatt sakkyndig vurdering lages en plan for organiseringen av opplæringen / de
spesialpedagogiske tjenestene. Denne må vises tydelig hvordan opplæringen foreslås organisert m.h.t
eneundervisning, to-lærer og gruppeundervisning. Ved gruppeundervisning må det oppgis antall
elever på gruppa, da antall timer blir delt på antall elever på gruppa. Det må også komme fram om
eleven har miljøarbeidertimer og om dette ev. deles med andre. Hovedhensikten er altså å vise hvilket
tilbud eleven vil få og hvor store ressurser vertskommunen ber om at hjemkommunen garanterer for.
6. Plan for organiseringen av undervisningen oversendes til hjemkommunen som fatter enkeltvedtak.
Ved avvik fra sakkyndig vurdering/plan for organisering av undervisningen, kan foresatte vurdere å
klage på vedtaket..
7. Etter et det er fattet enkeltvedtak sender enhetsleder / kommunalsjef refusjonsgaranti som viser
kostnadene for undervisningen + ev. skyss. Be om å få et eksemplar i underskrevet tilstand tilbake.
8. Det sendes krav om refusjon i november for 5. måneder og i mai for 7 måneder. Refusjonskravet
sendes fakturaansvarlig i Grimstad kommune for fakturering. Vedlegg brev om refusjonskrav og ev.
kopi av underskrevet refusjonsgaranti. Merk refusjonskravet med bankkonto 2840 20 00017 og
skolens kontonr: Ansvar 2020 17500.
9. Sjekk at pengene er kommet inn på skolens konto / til kommunen etter en stund.
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Vedlegg 13

Konfidensielt

SØKNAD OM STYRKET BEMANNING
FOR
BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
I BARNEHAGE
Jmf. § 13 i Lov om barnehager

BARNEHAGENS NAVN :

Søknaden gjelder for barnehageåret:
Fra dato:
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Barna det søkes for:
Barn
nr.

Barn

Fødsels
dato

Opph
tid. timer
pr. uke

Beg.
i bhg.-

Avdeling

Bostedskommune

dato

Henvist
PPT ?
Ja/nei

1
2
3
4
5
6
Om enkeltbarn. Her er noen stikkord i tilfeldig rekkefølge:
 Beskriv barnets vansker og evt diagnose.
 Spesifiser barnets styrke, interesser og mestringsområder.
 Barnehagens arbeid for å styrke barnets utvikling frem til nå (tilrettelegging, organisering,
kartlegginger, måloppnåelse- hva er gjort?).
 Hvordan skal en styrking av bemanningen i barnehagen brukes for dette barnet
 Hvilke ressurser har barnet inneværende år – etter opplæringslov og barnehagelov?
Evt dokumentasjon legges som vedlegg sist i søknaden.
Ikke skriv for langt om enkeltbarn, men få frem det essensielle. Husk at kommunen inviterer til møte for å
utdype søknaden

Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:
Barn 5:
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Beskrivelse av barnegruppene i barnehagen:
Gruppe/avdeling

Antall
barn

Antall
barn

Antall
Pedagoger-

Antall
Ass. / b&u arb. –

1-2 år

3-6 år

årsverk

årsverk

Navn

Her nevnes kun grunnbemanningen (ikke ekstraresurser)

Samlet søknad:
For å kunne legge til rette for at barna skal ha nytte av oppholdet i barnehagen søkes det samlet om styrking av
bemanningen tilsvarende _______ årsverk.

Beskriv hvordan tilbudet til barna kan samordnes:

Samlet begrunnelse for søknaden:

Barnehagen bekrefter at opplysningene gitt i søknaden er riktige.
Sted/dato:

Barnehagens styrer: _________________________________
Underskrift

Vedlegg til søknaden:

(Eksempel: 1. Alle med for barn nr. 1,
2. TRAS for barn nr. 2
3. legeerklæring for barn nr 2 osv)

1.
2.
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Vedlegg 14
Konfidensielt

Rapportering på bruk av tildelte midler til tiltak for
barn med nedsatt funksjonsevne
Jmf. Bhg.lov og rundskriv F02-2010 vedr statstilskudd til drift av barnehager.
Barnehage:

Barn som ressursen har vært benyttet til:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Beskrivelse av hvordan ressursen har vært benyttet ( innhold og organisering):

Evaluering av innhold og organisering dette barnehageåret:

Dato:

----------------------------------underskrift styrer

-----------------------------------------underskrift barnehageeier

Sendes: Grimstad kommune, VUT v/ Barnehagetjenesten, postboks 123, 4891 Grimstad
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Vedlegg 15
Behov for spesialundervisning - skole

BEHOV FOR SPES.UNDERVISNING

FRIST:
SKOLE:____________________________________

Trinn

Navn og
fødselsdato

*Ress. årstim i dag:
*Ped.timer/* ass.timer
*organisering
*fag/aktiviteter

Behov årstimer neste år
*Ped.timer/ass.timer
*organisering
*fag/aktiviteter
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Videre utredning:
Skole,PPT,evt.andre

ELEVER SOM MÅ VURDERES I FORHOLD TIL BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING

TRINN/KLASSE , FØDSELSDATO OG NAVN:

Plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune

Side 67 av 71

Vedlegg 16

Mal for behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder

BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I FØRSKOLEALDER.
Barnehageåret/skoleåret …………….
NB! Barn som skal begynne på skolen må tas med på denne listen. Dette for å sikre overgang til skolen
FRIST:
Barnehage:____________________________________

Navn og fødselsdato

*Ressurs
inneværende år:
*Spesialpedagog
*assistent etter
opplæringsloven
*assistent etter
barnehageloven

Behov 2013/2014
*Spesialpedagog
*assistent etter opplæringsloven
*assistent etter barnehageloven
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Diagnoser/
problemstilling

Videre utredning:
barnehage,PPT,evt.andre

For skolestartere:
Navn på skolen

Vedlegg 17

Fra bekymring til henvisning til PPT, rutiner Jappa skole:
En elev har en
bekymringsfull
utvikling, faglig
eller sosialt.
Kontaktlærer
eller foreldre
«oppdager»
dette.( Eller
elev)
En elev scorer
under kritisk
grense på
obligatoriske
kartleggingsprøver

Hva gjøres?
Observasjon i klassen
Innsamling av elevarbeider og
obligatoriske kartleggingsprøver.
Samtale med eleven, om
hvordan han oppfatter
situasjonen.
Evaluering av resultater.
Resultat diskuteres på trinnet.
Kan eleven delta på kurs i den
ordinære undervisningen. Ja

Trinnets lærere ser ikke
mulighet for å sette inn tiltak,
kurs. –og kontakter
spespedkoordinator og tiltak
diskuteres.
Foreldre skal informeres om
bekymring.

Kartleggingsfas
e

Ansvar
Kontaktlærer

Hvis foreldre ikke deler
bekymring, er det ikke anledning
til videre testing utover det
trinnet skal ha. (STOPP)
Spespedkoordinator og
kontaktlærer blir enig om tester.
Samtale med elev.
Observasjon i klassen
Hvis eleven sliter med
konsentrasjon fyller kontaktlærer
ut «Addes»skjema
20 - spørsmål
Matematikk-kartlegging.
Bjørn Myhres som tas i mai-juni
(for hele trinnet, legges ved)
M-prøve kan tas etter avtale
med Spespedkoordinator
Synstest (ved mistanke om leseskrivevanske)
Hørselstest
(Syn- og hørselstest skal alltid
gjøres når elever henvises til
PPT)

Tiltaksfase

Kartleggingsresultater tolkes og
mulige tiltak diskuteres og settes
i verk
Tiltak gjennomføres

Evaluering

Har tiltak virket? Positiv endring.

Kontaktlærer
Kontaktlærer i samarbeid med trinnets lærere,
miljøarbeider.
Foreldre informeres om at eleven får tilbud om kurs i
den ordinære undervisningen. Undervisning i en mindre
gruppe for en avgrenset periode.
Kontaktlærer.
Spespedkoordinator må melde behovet videre til
enhetsleder hvis behovet ansees som større en det
ordinær undervisning kan dekke.
Kontaktlærer
Hvis foreldre deler denne bekymringen innhenter
kontaktlærer tillatelse til å kartlegge mer. (denne bør
skriftliggjøres om svar er ja eller nei)
Kontaktlærer loggfører dette og legger det i elevmappe.

Kontaktlærer tar kontakt med spespedkoordinator.
Kontaktlærer forteller at eleven skal gjøre noen tester
for å finne mer ut om eventuelle vansker. Eleven skal
gis mulighet til å uttale seg.
Hvis uro/oppmerksomhet er hovedsak, avtales dette
med Spespedkoordinator.
Kontaktlærer teller opp poeng og Spespedkoordinator
scorer profil og tiltaksperm vises til kontaktlærer.
Kontaktlærer prøver ut tiltak.
Kontaktlærer
kontaktlærer
Kontaktlærer gjennomfører etter veiledning av
Spespedkoordinator. Spespedkoordinator retter prøven.
Kontaktlærer ber foreldrene gjøre dette hos optiker,
eget skjema fra Spespedkoordinator
Kontaktlærer informerer foreldrene om at dette gjøres
på skolen av helsesøster, for å utelukke at hørsel kan
forklare f.eks konsentrasjonsvansker.
Spespedkoordinator bestiller hørselstest.
Spespedkoordinator i samarbeid med kontaktlærer.
Enhetsleder informeres hvis resultatene er svake.
Kontaktlærer i samarbeid med trinnets lærere,
miljøarbeider
Kontaktlærer melder til Spespedkoordinator at videre
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Eleven er innenfor det som
forventes.

Foreldre og lærer er fortsatt
bekymret.

Møte i
ressursgruppe

Beskrivelse av situasjon, tiltak
og resultater.

Ny tiltaksrunde

Tiltak avtalt i skolens
ressursgruppe prøves ut
Tiltak har ønsket effekt

Evaluering

Kontaktlærer opplever at tiltak
ikke har ønsket effekt.

Møte i
ressursgruppe
med PPT:
Tiltak og
eventuell
henvisning-

Tiltak avtales før henvisning skal
skje.
Henvisning kan skje uten videre
tiltak på bakgrunn av beskrivelse
og dokumentasjon

utredning ikke er nødvendig.
Kontaktlærer formidler til foreldre at tiltak virker. Er
foreldrene enig stoppes det her.
Eleven informeres – ros av innsats og motivering til
videre arbeid.
Kontaktlærer må møte i skolens ressursgruppe for å
diskutere henvisning til PPT. Kontaktlærer innhenter
tillatelse fra foreldre om å diskutere elevsak i
ressursgruppe m/PPT.

Ressursgruppe (intern på skolen) kan bli enig om å
prøve ut nye tiltak. Enhetsleder må eventuelt
omprioritere personale for å få gjennomført tiltak.
Kontaktlærer
Kontaktlærer formidler til foreldre at tiltak virker.
Er foreldrene enig stoppes det her.
Kontaktlærer melder dette til Spespedkoordinator.
Spespedkoordinator ber kontaktlærer fylle ut
pedagogisk rapport , og forberede bekymring, tiltak og
resultater.
Spespedkoordinator melder sak til ressursgruppas
møte m/PPT ( 1 gang i mnd)

Ressursgruppe og PPT diskuterer elevsak.
Resultat kan være:
ny runde med tiltak, eller henvisning til PPT iverksettes.
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Hvis henvisning
til PPT.

Start

Innsamling av dokumentasjon.
(eleven involveres, samtale om
at skolen sammen med foreldre
ønsker mer hjelp fra PPT for å
finne ut hva vanskene er,
hvorfor, og få veiledning til en
god undervisning.)

Møte med foreldrene.

Henvisning sendes PPT

Henvisning mottatt på PPT

Spespedkoordinator ber kontaktlærer fylle ut
henvisningsskjema, og ha møte med foreldre for
gjennomlesing ped.rapport og underskrift
henvisningsskjema.
Papirene leveres Spespedkoordinator
Kontaktlærer skal framskaffe:
 Elevarbeider, urettede og håndskrift
 Carlsten resultater, 2 siste år.
 UDIR sine kartlegginger, resultatark med kritisk
grense påført.
 Nasjonale prøver, resultatark
 Bjørn Myhre, matematikk, resultatark.
 Levere ark om synstest til foreldre, retur til
skolen før henvisning.
 UDIR kartlegging for grunnleggende norsk for
minoritetspråklige (nb profilark og historikk)
Spespedkoordinator skal framskaffe:
 Språk 6 – 16
 20 – spørsmål
 Addes-profil
 M-prøve i matematikk, profil etter avtale
 Hørselstest - helsesøster
Spespedkoordinator har møte med foreldrene og
gjennomgår henvisningsskjema og pedagogisk rapport,
disse underskrives Foreldrene får kopi av disse sendt i
posten. Prøveresultater gjennomgås også.
Spespedkoordinator innhenter underskrift fra rektor og
kopierer og sender alle papirer til PPT. Det skal alltid
legges kopi av alle papirer i elevmappen
Foreldre og skolen får brev om at henvisning er tatt
imot. PPT sender også brev om inntakssamtale og
utredning videre.
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