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Sammendrag
Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og tidlig innsats i Rana kommune.
Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Rana kommune i sak 020/17 den 22. juni 2017. Formålet med
prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad elevene ved grunnskolene i Rana kommune får en opplæring
som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og i hvilken grad det er etablert systemer for å sikre tidlig
innsats i grunnskolen. Videre har det vært et formål å undersøke hvorvidt det er etablert gode system og
rutiner for å vurdere eventuelle behov for spesialundervisning, samt saksbehandling i denne forbindelse.
I forbindelse med forvaltningsrevisjonen har revisjonen hentet inn og gjennomgått relevant dokumentasjon
fra kommunen. I tillegg er det gjennomført elektroniske spørreundersøkelser rettet mot rektorer, lærere
og FAU-ledere ved alle grunnskolene i kommunen. Det er også gjennomført seks intervju, og en
stikkprøvekontroll av til sammen 13 saker der elever ved grunnskolene i kommunen har fått vurdert om
de har behov for spesialundervisning.
Undersøkelsen viser at det fra skoleeiers side er rettet oppmerksomhet mot arbeidet med tilpasset
opplæring i kommunen, og at det blant annet er utarbeidet en felles rutine for skolenes arbeid med tilpasset
opplæring. Revisjonen registrerer som positivt at alle skoler har et såkalt TPO-team, som fungerer som et
ressursteam for den enkelte skoles arbeid med tilpasset opplæring. Likevel er det en stor andel av lærerne
og rektorene som bare delvis mener at de klarer å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs evner og
forutsetninger. Særlig elever med svake eller sterke læreforutsetninger opplyses i mindre grad enn andre
elever å få tilpasset opplæring. Dette er forhold som det er viktig å undersøke nærmere, for å vurdere
hvilke tiltak som kan settes i verk for å sikre at alle elever får en opplæring som er tilpasset deres evner
og forutsetninger. Det er allerede satt i gang et arbeid fra skoleeiers side for å øke fokuset på tilpasset
opplæring ved skolene, og revisjonen mener dette er viktige prosesser for å bidra til å sikre at elever i
grunnskolene i Rana kommune i enda større grad får en opplæring som er tilpasset deres evner og
forutsetninger.
Når det gjelder tidlig innsats, registrerer revisjonen at det nylig er gjort endringer i kommunens
ressursfordelingsmodell til grunnskolene, og at en hensikt med dette blant annet er å vri ressursene til
barneskolene. Dette synes etter revisjonens vurdering å være en nødvendig vridning, da det er 1.-4. trinn
som den senere tiden har hatt den største gjennomsnittlige klassestørrelsen i Rana. Revisjonen mener
dette gir grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt kommunen har hatt tilstrekkelig fokus på tidlig innsats.
Det kommer også frem i undersøkelsen at skolene i varierende grad setter inn tiltak i den ordinære
opplæringen for å bistå elever på 1. – 4. trinn som sliter med grunnleggende ferdigheter. Undersøkelsen
viser at det er til dels store forskjeller mellom skolene når det gjelder tidlig innsats, noe revisjonen mener
gir grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt Rana kommune klarer å gi et likeverdig opplæringstilbud på
tvers av skolene. Revisjonen mener det bør iverksettes tiltak for å styrke kommunens arbeid med tidlig
innsats.
Revisjonen mener at det også på flere av de områdene som er undersøkt, er behov for å videreutvikle og
tydeliggjøre system og rutiner for å sikre en god praksis i samsvar med krav i regelverket. Blant annet
gjelder dette arbeidet med vurdering av tilfredsstillende læringsutbytte og vurderinger av om gruppe- og
klassestørrelsen er pedagogisk forsvarlig. Revisjonen merker seg videre at det generelt blir vist til et godt
samarbeid mellom skolene og PPT, og ordningen med utarbeidelse av årlige samarbeidsavtaler mellom den
enkelte skole og PPT synes etter revisjonens vurdering å være sentral for å sikre gode samhandlingsarenaer
og sikre fokus også på den delen av PPTs lovpålagte oppgaver som dreier seg om systemrettet arbeid. Det
går likevel frem at mange opplever at de ikke i tilstrekkelig grad får bistand fra PPT når det gjelder prosesser
med utprøving av tiltak for å gi elever tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Revisjonen
mener det er viktig at kommunen vurderer hvorvidt man kan øke PPTs involvering i denne fasen, for å
bidra til at flere elever kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, og slik redusere behov
for spesialundervisning.
Undersøkelsen viser også at manglende kapasitet hos PPT medfører at det tar svært lang tid å få en
sakkyndig vurdering i tilfeller der en elevs behov for spesialundervisning blir vurdert. Saksbehandlingstiden
oppfyller i mange tilfeller ikke lovkrav om at saken skal behandles innen rimelig tid og uten ugrunnet
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opphold. Manglende kapasitet hos PPT er ikke en lovlig grunn til lang saksbehandlingstid, og revisjonen vil
presisere at bruken av ventelister strider mot elevenes rett til spesialundervisning.
Revisjonen mener også at selv om det er utarbeidet en rekke maler som bidrar positivt til at
saksbehandlingen ved vurdering av en elevs behov for spesialundervisning skal være i samsvar med krav
i regelverket, så bør kommunen vurdere å utarbeide en mer utfyllende overordnet retningslinje som
beskriver saksgangen fra bekymring for en elevs læringsutbytte og frem til det eventuelt blir gjort et
enkeltvedtak om spesialundervisning. Revisjonen mener at en slik retningslinje vil kunne redusere risikoen
for feil og mangler i disse prosessene, og for ulikheter mellom skolene. Revisjonen mener at det per i dag
er enkelte svakheter og mangler ved de rutiner og maler som foreligger i kommunen. Også gjennomgangen
av den faktiske saksbehandlingen viser at det er behov for å tydeliggjøre saksgangen og krav til
saksbehandlingen. Undersøkelsen viser at den faktiske saksbehandlingen på en del punkt ikke er i samsvar
med krav i forvaltningsloven og/eller opplæringsloven.
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, kommer revisjonen med noen anbefalinger til Rana
kommune. Disse er presentert i kapittel 7 Konklusjon og anbefalinger.
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1.

Innledning

1.1
Bakgrunn
Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og tidlig innsats i Rana kommune.
Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Rana kommune i sak 020/17 den 22. juni 2017.

1.2
Formål og problemstillinger
Formålet med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad elevene ved grunnskolene i Rana kommune
får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og i hvilken grad det er etablert systemer
for å sikre tidlig innsats i grunnskolen. Videre har det vært et formål å undersøke hvorvidt det er etablert
gode system og rutiner for å vurdere eventuelle behov for spesialundervisning, samt saksbehandling i
denne forbindelse.
Med bakgrunn i formålet med prosjektet er det formulert følgende problemstillinger:
1. I hvilken grad er det etablert system og rutiner som bidrar til å sikre at elever i
grunnskolene i Rana kommune får en opplæring som er tilpasset deres evner og
forutsetninger, jf. oppll. § 1-3? Herunder:
a) I hvilken grad mener undervisningspersonalet ved grunnskolene i Rana kommune at de klarer
å gi en opplæring som er tilpasset de enkelte elevenes evner og forutsetninger?
b) Hva er eventuelt sentrale utfordringer med tanke på å gi tilpasset opplæring, og i hvilken
grad er det satt i verk tiltak for å redusere disse utfordringene?
c)

I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å vurdere og sikre at størrelsen på
klassene, basisgruppene og gruppene er pedagogisk forsvarlige?

d) I hvilken grad har Rana kommune etablert formålstjenlige rutiner for overganger (mellom
barnehage og barneskole og mellom barneskole og ungdomsskole) som bidrar til å sikre god
kontinuitet og best mulig tilpasset opplæring også i overgangene?
e) Er det etablert formålstjenlige system for å sikre at pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
hjelper grunnskolene i Rana kommune i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov,
jf. oppll. § 5-6?

2. I hvilken grad er det etablert system for å sikre tidlig innsats i grunnskolen?
a) Har kommunen utarbeidet hensiktsmessige strategier og/eller planer for å sikre tidlig
innsats?
b) I hvilken grad blir det satt inn tiltak ovenfor elever som strever med grunnleggende
ferdigheter på 1. – 4. årstrinn?
c)

I hvilken grad sikrer kommunen at den tilpassede opplæringen på 1. – 4. årstrinn innebærer
særlig høy lærertetthet i norsk eller samisk og matematikk?

d) I hvilken grad sikrer kommunen at den tilpassede opplæringen på 1.-4. årstrinn er særlig
rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning?
3. I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at eventuelle behov for
spesialundervisning blir fanget opp og vurdert?
a) I hvilken grad sikrer kommunen at det som del av underveisvurderingen for den enkelte elev
blir vurdert om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
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b) I hvilken grad blir det vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære
opplæringstilbudet i tilfeller der det er tvil om eleven har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen?
c)

Er det etablert formålstjenlige system for samhandling mellom skolene og PPT i tilfeller der
skolen mener at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring?

4. I hvilken grad er saksbehandlingen i forbindelse med vurdering av behov for
spesialundervisning i samsvar med sentrale krav i opplæringsloven og forvaltningsloven?
Herunder:
a) Er det etablert formålstjenlige retningslinjer og rutiner som sikrer at krav i regelverket
etterleves?
b) I hvilken grad er den faktiske saksbehandlingen i samsvar med krav i regelverket når det
gjelder for eksempel saksutredelse, samtykke, saksbehandlingstid (både ved PPT og skolen),
og innhold i enkeltvedtak?

1.3
Avgrensning
Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å omhandle grunnskoleopplæring for elever i opplæringspliktig
alder, og omfatter derfor ikke voksenopplæringen. Videre omfatter forvaltningsrevisjonen kun kommunale
grunnskoler.

1.4
Metode
Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001)
og kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).
1.4.1
Dokumentanalyse
Rettskilder og nasjonalt veiledningsmateriell er gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre er
informasjon om kommunen, kommunale retningslinjer, rutiner og maler, samt dokumentasjon på
etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. blitt samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon er
vurdert i forhold til revisjonskriteriene.
1.4.2
Intervju
For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har Deloitte intervjuet utvalgte personer fra Rana
kommune som ble vurdert å kunne bidra til å gi informasjon knyttet til problemstillingene i prosjektet. Vi
har gjennomført til sammen seks intervju. Vi har intervjuet rektorer ved fire skoler i kommunen (en
ungdomsskole, to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole) og skolesjefen, samt leder for
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Alle rektorene hadde med seg en representant fra skolens TPOteam (tilpasset opplærings-team) i intervjuet.
1.4.3
Elektronisk spørreundersøkelse
Revisjonen har utarbeidet og sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til rektorer og lærere ved alle
grunnskolene i kommunen. Spørreundersøkelsen har blant annet omfattet spørsmål til lærerne når det
gjelder i hvilken grad de i praksis klarer å tilpasse undervisningen til elevene sine ulike evner og
forutsetninger. Den har også omfattet spørsmål til rektorer knyttet til praksis rundt saksbehandling,
samhandling med PPT, samt hvilke system og rutiner som er etablert ved hver enkelt skole når det gjelder
tilpasset opplæring, tidlig innsats og prosesser rundt det å vurdere behov for spesialundervisning.
I spørreundersøkelsen var det lagt inn noen åpne kommentarfelt, der respondentene kunne gi
kommentarer ut over svar på konkrete spørsmål. Formålet var å fange opp eventuelle andre aktuelle og
relevante innspill fra lærere og rektorer knyttet til problemstillingene for forvaltningsrevisjonen.
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213 personer har svart på spørreundersøkelsen1, hvorav 199 er lærere og 14 er rektorer. Den samlede
svarprosenten er på 68,7 %. Svarprosenten ved den enkelte skole varierer mellom 32 % og 90 % av de
ansatte ved skolene som fikk forespørsel om å svare på undersøkelsen. Ved åtte av skolene er det en
svarprosent på mer enn 70 %, mens det ved to av skolene er en svarprosent på under 50 %. 2 Begge disse
skolene er ungdomsskoler.
Det at det ved enkelte skoler er lav svarprosent, vil til en viss grad kunne påvirke de samlede resultatene
i spørreundersøkelsen. Imidlertid er det totale antallet respondenter så pass høyt, og den samlede
svarprosenten også så pass høy, at svarene til enkeltrespondenter gir begrensede utslag på den samlede
svarfordelingen. Likevel er det slik at ansatte ved ungdomsskolene er noe underrepresentert i
undersøkelsen, da det er ved enkelte av ungdomsskolene det er lavest svarprosent. Vi har ikke mulighet
for å vite om frafallet (de som har valgt å ikke besvare undersøkelsen) er systematisk, altså at de som har
valgt å svare på undersøkelsen har svart systematisk annerledes enn de som ikke har svart ville ha gjort.
Basert på den varierende svarprosenten ved skolene er vi varsomme med å sammenligne svar på tvers av
skoler. Vi gjør det likevel til en viss grad, men mest for å synliggjøre tendenser til eventuell variasjon, ikke
for å gjennomføre detaljerte sammenligninger mellom skolene.
I tillegg til undersøkelsen rettet mot rektorer og lærere, har vi gjennomført en kort elektronisk
spørreundersøkelse rettet mot foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved alle grunnskoler i kommunen. Vi har
sendt undersøkelsen til leder for FAU, men oppfordret vedkommende til å involvere resten av FAU i å svare
på undersøkelsen. Denne undersøkelsen inneholdt spørsmål knyttet til hvordan foreldrerepresentantene
opplever at skolen arbeider med tilpasset opplæring og tidlig innsats, samt andre relaterte tema. Det var
også enkelte fritekstfelt i spørreundersøkelsen. 11 av 14 FAU-representanter har svart på
spørreundersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 79 %.
1.4.4
Stikkprøvegjennomgang
For å undersøke om Rana kommune etterlever krav til saksbehandlingen i forbindelsen med
spesialundervisning, har vi gjennomgått 13 saksmapper for elever som har vedtak om spesialundervisning
og/eller som i løpet av de siste to årene har fått vurdert sitt behov for spesialundervisning. Vi har avgrenset
stikkprøvene til elever som har fått utarbeidet sakkyndig vurdering i løpet av de to siste skoleårene, for å
sikre at stikkprøvegjennomgangen gir et oppdatert bilde av saksbehandlingspraksisen. I
stikkprøvegjennomgangen har vi hatt fokus på saksbehandlingsprosessen og utforming av vedtak.
Saksmappene er bli valgt ut slik at ulike skoler og ulike klassetrinn er representert blant stikkprøvene. Vi
har gjennomført stikkprøvekontroll av saksbehandlingen ved de samme fire skolene der vi også har
intervjuet rektor.
1.4.5
Verifiseringsprosesser
Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de
verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten.
Rapportutkast er sendt til kommunen for verifisering av datagrunnlaget. Det ble ikke avdekket faktafeil i
forbindelse med verifiseringen. Deretter ble rapportutkast, inkludert revisjonens vurderinger og
anbefalinger, sendt til rådmannen på høring. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved rapporten som
vedlegg 1.

1.5
Revisjonskriterier
Revisjonskriteriene er hentet fra og utledet av autoritative kilder. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet
utgjør opplæringsloven med forskrifter de sentrale revisjonskriteriene. I tillegg er blant annet forarbeidene
til reglene i opplæringsloven og veiledere fra Utdanningsdirektoratet benyttet for å utdype innholdet i

I tillegg til lærere og rektorer, har 28 personer svart at de har annen stilling. Disse personene fikk kun et innledningsvis
spørsmål om stilling, og fikk ikke anledning til å svare på resten av spørsmålene da målgruppen for spørreundersøkelsen
var lærere og rektorer ved grunnskolene i kommunen. Disse personene er følgelig ikke regnet med i svarprosenten.
2
Det ble gjort en rekke tiltak for å øke svarprosenten, både ved ekstra påminninger, utsatt svarfrist flere ganger, samt
påminninger og oppfordringer om å svare via linjeledelsen i kommunen.
1
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regelverket. Også forvaltningsloven er sentral når det gjelder saksbehandlingskrav knyttet til
spesialundervisning. Revisjonskriteriene er nærmere presentert under hvert kapitel, samt i rapportens
vedlegg 2.
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2.

Om tjenesteområdet

2.1
Organisering
Rana kommune er organisert i syv administrative enheter under rådmannen, som vist i organisasjonskartet
under. Skolesjefen har ansvar for hele grunnskoletilbudet, SFO og voksenopplæringen.
Figur 1: Organisasjonskart, Rana kommune

Rana kommune har 14 grunnskoler, hvorav åtte av disse er rene barneskoler, fire er rene ungdomsskoler
og to er kombinerte skoler med både barne- og ungdomstrinn. Den største skolen i kommunen er Gruben
barneskole med 462 elever, mens kommunens minste skole er Alteren barneskole med 56 elever.3

Figur 2: Organisasjonskart for skolesjefens ansvarsområde, Rana kommune.

Skolesjefen

Åtte barneskoler
(Alteren, Båsmo,
Gruben, Hauknes,
Lyngheim, Selfors,
Skonseng, Ytteren)

To kombinerte skoler
(Utskarpen og
Storforshei barne- og
ungdomsskoler)

Fire ungdomsskoler
(Båsmo, Gruben, Mo
og Selfors)

Rana PPT er en interkommunal tjeneste. Revisjonen har fått opplyst at Rana kommune har en eierandel på
78 %, og at skolesjefen i Rana kommune er styreleder i PPTs styre. Tjenesten har 16 ansatte fordelt på
12,5 fagstillinger og merkantilt personell. Logopedtjenesten er samlokalisert med PPT, men gjelder kun for
Rana kommune og er direkte underlagt skolesjefen i Rana kommune. Det er opplyst at det blir vurdert å
legge logopedtjenesten under PPT fra 2018.

3

Kilde: GSI-tall for skoleåret 2016-17
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2.2
Spesialundervisning i grunnskolene i Rana kommune
2.2.1
KOSTRA-tall
Tall fra KOSTRA4 viser at det har vært en nedgang i andelen elever i grunnskolen som får
spesialundervisning i Rana, fra 10,3 % i 2014 til 7,3 % i 2016, jf. figuren under. Den største nedgangen
skjedde fra 2015 til 2016. I 2016 var andelen elever som fikk spesialundervisning i Rana på omtrent samme
nivå sammenlignet med kostragruppen, mens den var lavere sammenlignet med fylket og med landet uten
Oslo. Dette var ikke tilfelle i 2014, da andelen elever som fikk spesialundervisning var høyere i Rana
sammenlignet med både kostragruppen, fylket og landet uten Oslo.
Figur 3: Spesialundervisning - Kilde: KOSTRA

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
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Figuren under viser andelen elever som får spesialundervisning på 1.-4. trinn. Andelen elever som får
spesialundervisning på disse trinnene er lavere i Rana sammenlignet med kostragruppen, fylket og landet
uten Oslo. Andelen elever som får spesialundervisning på 1.–4. trinn har holdt seg relativt stabil i Rana de
tre siste årene, med en liten nedgang fra 3,8 % i 2014 til 3,6% i 2016.

4

Kommune-stat-rapportering, SSB.
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Figur 4: Spesialundervisning 1.-4. trinn - Kilde: KOSTRA
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Andelen elever som får spesialundervisning på 5.-7. trinn er også lavere i Rana sammenlignet med
kostragruppen, fylket og Landet uten Oslo dersom man kun ser på 2016, men ser man nærmere på de to
foregående årene er ikke dette tilfelle. I 2014 var andelen elever som fikk spesialundervisning på 5.-7.
trinn høyere i Rana sammenlignet med kostragruppen, fylket og landet uten Oslo, som figuren under viser.
Det har vært en nedgang i andel elever som får spesialundervisning på 5.-7. trinn i Rana de siste tre årene,
fra 12,1 % i 2014 til 8,5 % i 2016. Det har ikke vært tilsvarende stor nedgang i kostragruppen, fylket og
landet uten Oslo.
Figur 5: Spesialundervisning 5.-7. trinn. Kilde: KOSTRA
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Som figuren under viser, er det på 8.-10. trinn at det er størst andel elever som får spesialundervisning i
Rana, men det har vært en markant nedgang fra 16,8 % i 2014 til 10,9 % i 2016. Ser man kun på 2016
er andelen elever som får spesialundervisning på disse trinnene lavere i Rana sammenlignet med fylket,
mens den er høyere sammenlignet med kostragruppen og landet uten Oslo. I 2014 og 2015 var andelen
elever som fikk spesialundervisning på disse trinnene høyere i Rana både sammenlignet med
kostragruppen, fylket og landet uten Oslo.
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Figur 6: Spesialundervisning 8.-10. trinn - Kilde: KOSTRA

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.10. trinn
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2.2.2
GSI-tall
Det går frem at GSI-tallene (Grunnskolenes informasjonssystem) for Rana kommune samlet for 2016-2017
at det dette skoleåret var 217 elever ved grunnskolene i kommunen som fikk spesialundervisning etter
enkeltvedtak.
GSI-tallene viser at 212 av de 217 elevene som fikk spesialundervisning etter enkeltvedtak fikk tildelt timer
til spesialundervisning med undervisningspersonale. Nesten halvparten av disse elevene fikk mellom 76 og
190 timer med undervisningspersonale i året.5
Når det gjelder antallet elever som fikk tildelt assistent som del av enkeltvedtaket om spesialundervisning,
går det frem av GSI-tallene at det totalt var 93 elever som fikk timer med assistenter i skoleåret 20162017. Mer enn halvparten av disse elevene fikk 271 timer eller mer med assistenter per år.
GSI-tallene for de enkelte skolene i Rana for skoleåret 2016-2017 viser at det er forskjeller mellom skolene
når det gjelder hvor stor andel av elevene som får spesialundervisning og hvor stor andel av lærertimene
som går til spesialundervisning.6
Ved en av ungdomsskolene får kun 2 % av elevene spesialundervisning etter enkeltvedtak, og 8,9 % av
lærertimene ved skolen går til spesialundervisning. Ved en annen ungdomsskole får 13,8 % av elevene
spesialundervisning etter enkeltvedtak, og 28,8 % av lærertimene går til spesialundervisning. Den høyeste
prosentandelen spesialundervisning ved ungdomsskolene i Rana har en ungdomsskole der 14,6 % av
elevene får spesialundervisning etter enkeltvedtak. Likevel er det kun 9 % av lærertimene som går til
spesialundervisning ved denne skolen.
Ved de åtte barneskolene i Rana, varierer andelen av elever som får spesialundervisning fra 2,8 % ved en
skole (lavest andel) til 9,7 % ved en annen skole (høyest andel). Ved halvparten av barneskolene (fire) er
andelen elever som får spesialundervisning under 5 %. Andelen lærertimer som går til spesialundervisning
ved barneskolene varierer også, fra 5,4 % ved en skole (laveste) til 18,9 % ved en annen skole (høyeste).
Med unntak av skolen som har den laveste andelen spesialundervisningstimer, bruker barneskolene fra
11,8 % til 18,9 % av lærertimene til spesialundervisning.

16 av disse 212 elevene fikk mellom 1-75 timer spesialundervisning med undervisningspersonale per år, mens 101 av
elevene fikk mellom 76-190 timer med undervisningspersonale. Videre var det 41 elever som fikk mellom 191-270 timer
med undervisningspersonale per år og 54 elever som fikk 271 timer eller mer med undervisningspersonale per år.
6
Merk at det også er forskjell i elevtall ved disse skolene. Dette gjør blant annet at det varierer hvor stor prosentandel
en elev utgjør.
5

16

Ved de kombinerte skolene er det også ulikheter i andel elever med vedtak om spesialundervisning. Ved
en av disse skolen har 16,7 % av elevene på ungdomstrinnet, og 8,6 % av elevene på barnetrinnet
spesialundervisning. Ved en annen kombinert skole har 11,5 % av elevene på ungdomstrinnet og 10,9 %
av elevene på barnetrinnet spesialundervisning.7

7

Dette er til dels relativt små skoler, slik at hver elev med enkeltvedtak gjør store utslag i en prosentvis beregning.
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3.

Tilpasset opplæring

3.1
Problemstilling
I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:
I hvilken grad er det etablert system og rutiner som bidrar til å sikre at elever i grunnskolene i Rana
kommune får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, jf. Oppll. § 1-3?
Under dette:


I hvilken grad mener undervisningspersonalet ved grunnskolene i Rana kommune at de klarer å gi en
opplæring som er tilpasset de enkelte elevenes evner og forutsetninger?



Hva er eventuelt sentrale utfordringer med tanke på å gi tilpasset opplæring, og i hvilken grad er det
satt i verk tiltak for å redusere disse utfordringene?



I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å vurdere og sikre at størrelsen på klassene,
basisgruppene og gruppene er pedagogisk forsvarlige?



I hvilken grad har Rana kommune etablert formålstjenlige rutiner for overganger (mellom barnehage
og barneskole og mellom barneskole og ungdomsskole) som bidrar til å sikre god kontinuitet og best
mulig tilpasset opplæring også i overgangene?



Er det etablert formålstjenlige system for å sikre at pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) hjelper
grunnskolene i Rana kommune i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å
legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov, jf. oppll. § 5-6?

3.2
Revisjonskriterier
3.2.1
Tilpasset opplæring
Prinsippet om at opplæringen skal være tilpasset den enkelte elev sine evner og forutsetninger, er ett av
grunnprinsippene for undervisningen i det norske skolesystemet. Dette prinsippet er fastsatt i § 1-3 i
opplæringsloven, som slår fast følgende:
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Intensjonen i loven er at den tilpassede opplæringen skal gjennomføres innenfor den ordinære
undervisningssituasjonen for flertallet av elevene. Den delen av elevmassen som ikke har eller som ikke
kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning. I NOU
2003:16 blir det framhevet at alle elever har rett på tilpasset opplæring.
3.2.2
Gruppestørrelse og organisering
Kapittel 8 i opplæringsloven omhandler organisering av undervisningen i skolen. I opplæringsloven § 8-2
går det frem at «Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og
tryggleiksmessig forsvarleg.» I Kunnskapsdepartementets veileder8 til § 8-2, blir det pekt på at disse
vurderingene av forsvarlighet vil være kontekstavhengig, og at
bl.a. lærerkompetansen, det pedagogiske opplegget, personaldekningen og elevenes utfordringer og
forutsetninger spille inn når man tar stilling til hva som er forsvarlig for å kunne gi elevene utbytte av
undervisningen.

3.2.3
Overganger mellom barnehage og skole og barneskole og ungdomsskole
Gode overganger både mellom barnehage og skole, og mellom ulike hovedtrinn i skolen er viktig for å sikre
kontinuitet og legge godt til rette for tilpasset opplæring.

8

Kunnskapsdepartementet: Veileder. Veiledning om organisering av elevene, s. 5.
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I veileder fra Kunnskapsdepartementet blir kommunens overordnede ansvar for logistikken i overgangen
mellom barnehage og skole omtalt:9
Kommunen som barnehagemyndighet og skoleeier har ansvar for å legge premisser for samarbeid
mellom barnehage og skole. Det bør gis nødvendige føringer for det arbeidet som skal skje på barnehageog skolenivå. Mange barnehager har barn som skal til flere forskjellige skoler, og tilsvarende mottar
mange skoler barn fra flere barnehager. Kommunen bør derfor ha et overordnet ansvar for å koordinere
samarbeidet mellom de forskjellige barnehagene og skolene, slik at det legges til rette for en best mulig
gjennomføring. Kommunen bør også legge til rette for kontakt mellom styrer og rektor i samme
opptaksområder/kretser.

3.2.4
Samarbeid med PPT
Av opplæringsloven § 5-6 andre ledd går det frem at PPT «skal hjelpe skolen i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med
særlege behov». I St. meld. nr. 18 (2010-2011) blir det pekt på at PPT bør bruke mer tid på det
systemrettede arbeidet, dvs. å bistå skolene når det gjelder forebyggende arbeid og kompetanse- og
organisasjonsutvikling.
Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.

3.3
Opplæring som er tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger
3.3.1
Datagrunnlag
Kommunale føringer og rutiner
Rana kommune har utarbeidet en rutine for skolens arbeid med tilpasset opplæring (TPO) 10. Av denne går
det frem at hver skole skal ha et TPO-team som skal være skolens fagteam for tilpasset opplæring. Teamet
skal bidra til god forebygging og tidlig avdekking av vansker, samt iverksetting av hensiktsmessige tiltak.
Kommunen har videre en stillingsbeskrivelse for TPO-teamleder11. Her går det frem at skolens TPO-team
skal arbeide i tråd med instruks for tilpasset opplæring, der hovedmålet er å oppfylle alle elevers rett til
tilpasset opplæring i tråd med opplæringsloven. Dette arbeidet skal skje i tett samarbeid med PPT. TPOteamleder skal koordinere arbeidet i skolens TPO-team.
Kommunen har også etablert styringsindikatorer og tiltak knyttet til tilpasset opplæring i «Virksomhetsplan
for Ranaskolen 2017»12. I virksomhetsplanen er det nedfelt at «Antall elever som gis spesialundervisning
på 8.-10. trinn skal ned fra 17,5 % til 14 %».
Skolenes arbeid med tilpasset opplæring
I spørreundersøkelsen til rektorene og lærerne ved grunnskolene i Rana kommune ble det lagt inn flere
spørsmål knyttet til tilpasset opplæring.
Figuren under viser lærernes svar på to påstander knyttet til tilpasset undervisning og varierte
metoder/arbeidsformer.

Kunnskapsdepartementet: Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, s. 2627.
10
Rana kommune – Rutiner for skolens arbeid med tilpassa opplæring (TPO). Udatert.
11
Rana kommune – TPO-teamleder – innhold i stillingen. Udatert.
12
Rana kommune: Virksomhetsplan for Ranaskolen 2017. Udatert.
9
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Figur 7: Tilpasset undervisning - lærere
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Som det går frem av figuren over, er flest lærere (i overkant av 60 %) «delvis enig» i at deres undervisning
generelt sett er godt tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger, og at metodene/arbeidsformene
som blir brukt er tilstrekkelig varierte til at elever med ulike evner og forutsetninger kan få godt utbytte av
undervisningen. Videre er i underkant av en tredjedel av lærerne «helt enig» i at undervisningen generelt
sett er godt tilpasset (31 %) og at metodene/arbeidsformene er tilstrekkelig variert (28 %). Et fåtall av
lærerne er delvis eller helt uenig i disse påstandene.13
Både lærerne og rektorene fikk spørsmål om tilpasset opplæring til ulike elevgrupper. Figuren under viser
lærerne sine svar på i hvilken grad de mener at de klarer å gi tilpasset opplæring til ulike elevgrupper.
Figur 8: Tilpasset opplæring til ulike elevgrupper - lærere

I hvilken grad klarer du å gi følgende elevgrupper opplæring som er
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4 % er delvis uenig og 1 % (2 personer i dette tilfellet) er helt uenig i at undervisningen generelt sett er godt tilpasset,
mens 6 % er delvis uenig og 3 % er helt uenig i at metodene/arbeidsformene er tilstrekkelig variert.
13
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Som det går frem av figuren over, er det forskjeller når det gjelder i hvilken grad lærerne opplever at de
klarer å gi ulike elevgrupper opplæring som er tilpasset elevenes evner og forutsetninger. Et flertall av
lærerne (72 %) har svart at de «i stor grad» klarer å gi elever med vanlige læreforutsetninger opplæring
tilpasset elevenes evner og forutsetninger, mens det for elever med vedtak om spesialundervisning, elever
med svake læreforutsetninger og elever med sterke læreforutsetninger er flest lærere som har svart at de
«i noen grad» klarer dette (hhv. 53 %, 63 % og 56 %). Et mindretall av lærerne har svart at de «i liten
grad» klarer å gi tilpasset opplæring til ulike elevgrupper (hhv. 7 %, 10 %, 1 % og 5 % for elever med
vedtak om spesialundervisning, elever med svake læreforutsetninger, elever med vanlige
læreforutsetninger og elever med sterke læreforutsetninger). Noen få lærere (1 %14) har svart at de «ikke
i det hele tatt» klarer å gi opplæring tilpasset elevenes evner og forutsetninger til elever med vedtak om
spesialundervisning og elever med svake læreforutsetninger.
Figuren under viser rektorenes svar på det samme spørsmålet.
Figur 9: Tilpasset opplæring til ulike elevgrupper - rektorer

I hvilken grad klarer skolen der du er rektor å gi følgende elevgrupper
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Som det går frem av figuren over, har lærerne og rektorene ulike synspunkt på i hvilken grad de klarer å
gi ulike elevgrupper tilpasset opplæring. For elever med vedtak om spesialundervisning, mener over
halvparten av rektorene (8 rektorer) at skolen «i stor grad» klarer dette, mens det for elever med svake
læreforutsetninger, elever med vanlige læreforutsetninger og elever med sterke læreforutsetninger er flest
rektorer som har svart at skolen «i noen grad» klarer dette (hhv. 11, 8 og 11 rektorer). En rektor har
svart at skolen «i liten grad» klarer å gi tilpasset opplæring til elever med svake læreforutsetninger, mens
to rektorer har svart at skolen «i liten grad» klarer dette for elever med sterke læreforutsetninger.
Også FAU-lederne fikk i spørreundersøkelsen rettet til dem spørsmål om tilpasset opplæring til ulike
elevgrupper. Svarene fra FAU går frem av figuren under.

14

Dette utgjør her 2 personer.
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Figur 10: Tilpasset opplæring til ulike elevgrupper - FAU

I hvilken grad evner skolen, etter det du/FAU kjenner til, å gi følgende
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Av de ulike elevgruppene, er det elever med vanlige læreforutsetninger som flest FAU-representanter
mener at skolen «i stor grad» evner å gi opplæring som er tilpasset elevenes evner og forutsetninger (seks
av 11), jf. figuren over. For de andre elevgruppene er det relativt stor variasjon i svarene fra FAU. Det er
også en del FAU-representanter som har svart «vet ikke».
I spørreundersøkelsen til ansatte i skolene fikk rektorene spørsmål knyttet til i hvilken grad de opplever at
undervisningspersonellet ved skolen har tilstrekkelig kompetanse og fokus på å gi elevene tilpasset
opplæring. Rektorenes svar fremgår av figuren under.
Figur 11: Kompetanse og fokus på tilpasset opplæring - rektorer
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Som det går fram av figuren over, har flest rektorer svart at undervisningspersonalet ved skolen «i noen
grad» har tilstrekkelig kompetanse til å gi elevene tilpasset opplæring og fokus på å gi elevene tilpasset
opplæring (hhv. 9 og 8 rektorer). Omtrent en tredjedel av rektorene mener at undervisningspersonalet «i
stor grad» har tilstrekkelig kompetanse og fokus på å gi elevene tilpasset opplæring (hhv. 4 og 5 rektorer).
En rektor har svart «i liten grad» på disse spørsmålene.
I intervju med rektorene går det frem at TPO-teamene er sentrale i skolenes arbeid med tilpasset
opplæring, og at det er tett kontakt mellom TPO-teamene/teamleder og lærerne på skolen. Det blir vist til
at det er lav terskel for å ta kontakt med TPO-teamet og at teamet bistår lærerne med blant annet
veiledning i undervisning og utprøving av tiltak. Ved enkelte skoler gjennomfører også TPO-team eller
teamleder kurs eller tilpassede intensive opplegg for elever (TPO-teamene ved skolene vil bli ytterligere
omtalt i kapittel 5). Det blir også gitt eksempel på ulike typer tilpasset opplæring i intervju med rektorene.
En av rektorene (barneskole) viser til at skolen har innført stasjonsundervisning i leseopplæringen, der
læreren er plassert på en fast stasjon og gir tilpasset leseopplæring til små grupper som rullerer. Det blir
også pekt på at det er en bevissthet på skolen om at også sterke elever skal ha tilpasset opplæring, og at
skolen gjør forsøk på dette gjennom tilpassing på ungdomsskolenivå og etablering av en mattegruppe med
sterke elever. En annen rektor (ungdomsskole) peker på at det er variasjon blant lærerne når det gjelder
forståelsen for tilpasset opplæring og i hvilken grad lærerne er kjent med begrepet, men at lærerne likevel
er flinke til å variere undervisningen til et bredt spekter av elever. Det blir kommentert at det på tross av
dette er for stor variasjon mellom lærerne når det gjelder hvordan de møter oppgaven knyttet til tilpasset
opplæring, men at rektor opplever at de er på riktig vei.
3.3.2
Vurdering
Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har utarbeidet en felles rutine for skolenes arbeid med
tilpasset opplæring, og undersøkelsen viser at TPO-teamene er sentrale i skolenes arbeid på dette området.
Undersøkelsen viser videre at lærerne og rektorene i Rana kommune i noen grad opplever at de klarer å
gi elevene en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, jf. opplæringsloven § 1-3.
Revisjonen merker seg at et flertall av lærerne har svart at de er delvis enige i at undervisning deres
generelt sett er godt tilpasset, mens en mindre prosentdel er helt enige. Revisjonen registrerer også at det
er elever med «vanlige» læreforutsetninger lærerne opplever at de best klarer å gi tilpasset opplæring.
Både når det gjelder elever med svake og sterke læreforutsetninger, og elever med vedtak om
spesialundervisning, sier over halvparten av lærerne at de bare i noen grad klarer å gi tilpasset opplæring,
og det er også noen lærere som svarer at de i liten grad klarer det. Et flertall av rektorene har også svart
at skolen bare i noen grad klarer å gi elever med svake og sterke læreforutsetninger en tilpasset opplæring.
Det er også en betydelig andel av rektorene som har svart at skolen bare i noen grad klarer å gi opplæring
tilpasset elevenes evner og forutsetninger til elever med vanlige læreforutsetninger. Basert på det som
kommer frem i undersøkelsen, stiller revisjonen spørsmål ved om Rana kommune i tilstrekkelig grad klarer
å sikre at alle elever får en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, jf. oppll. § 1-3.
Revisjonen vil understreke at både elever med svake, vanlige og sterke læreforutsetninger har rett på
opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Videre kan det se ut til at det, til tross for
enkeltvedtak om spesialundervisning, oppleves som krevende også å sørge for at elever med vedtak om
spesialundervisning får tilpasset opplæring. Revisjonen mener dette gir grunn til å undersøke nærmere
hvordan spesialundervisning gjennomføres ved skolene, og hvordan den samordnes med øvrig
undervisning for elevene.

3.4
Utfordringer og hindringer med tanke på å gi tilpasset opplæring
3.4.1
Datagrunnlag
I spørreundersøkelsen fikk lærerne spørsmål om hva som er den eller de største hindringene når det gjelder
å gi elevene best mulig tilpasset opplæring. Det var mulig å velge flere svaralternativer/hindringer. Svarene
fra lærerne vises i figuren under.
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Figur 12: Opplevde hindringer for lærerne
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Som det går frem av figuren over, har over tre fjerdedeler av lærerne (78 %) svart at for liten tid til hver
elev i undervisningssituasjonen er en hindring for dem når det gjelder å gi elevene tilpasset opplæring.
Videre er det en stor del av lærerne som har svart at for store undervisningsgrupper (44 %), for liten tid
til planlegging av undervisningen (38 %) og mangel på utstyr og materiell (30 %) er hindringer. Det er
også omtrent en femtedel av lærerne som har svart at uro i klasserommet og romsituasjonen på skolen er
hindringer (hhv. 23 % og 21 %).
En nærmere analyse av svarene til lærerne viser at det er forskjeller mellom skolene når det gjelder hva
som oppleves som hindringer. Ved ungdomsskolene har flest lærere svart at for liten tid til hver elev i
undervisningssituasjonen er en hindring (andelen lærere som har svart dette varierer fra 67 % til 92 %).
Den hindringen som nest flest av lærerne på ungdomsskolene har oppgitt er for store undervisningsgrupper
(andelen lærere som har svart dette varierer fra 38 % til 70 %).
Ved en kombinert barne- og ungdomsskole oppgir 80 % av lærerne at for liten tid til hver elev i
undervisningssituasjonen er en hindring, mens bare 11 % av lærerne ved en annen kombinasjonsskole
opplever dette som en hindring. På denne skolen har flest lærere (67 %) oppgitt for liten tid til planlegging
av undervisning som hindring.
Ved alle de rene barneskolene har minst 71 % av lærerne oppgitt for liten tid til hver elev i
undervisningssituasjonen som hindring (andelen lærere som har svart dette varierer fra 71 % til 88 %).
Utover dette er det en del variasjon mellom barneskolene med tanke på hva som oppleves som hindringer.
Totalt sett er det en stor andel lærere ved barneskolene som mener at for store undervisningsgrupper er
en hindring (44 %), men det er stor variasjon mellom skoler - ved en skole er andelen lærere som mener
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at dette er en hindring 87 % mens det ved to andre skoler ikke er noen av lærerne som mener at dette er
en hindring.
Rektorene fikk også spørsmål om hva som er den eller de største hindringene for lærerne ved skolen når
det gjelder å gi elevene best mulig tilpasset opplæring. De tre hindringene som flest rektorer oppgir er: for
lite tid til hver elev i undervisningssituasjonen (9 av rektorene), manglende kompetanse når det gjelder å
tilpasse opplæringen (6 av rektorene) og uro i klasserommet (4 av rektorene).
Også i intervju med en av rektorene blir det kommentert at det stort sett er tid som oppfattes å være den
største hindringen for lærerne når det gjelder å tilpasse opplæringen, men at noe også handler om lærers
kompetanse. Det blir videre pekt på at variert opplæring er en forutsetning for tilpasset opplæring, men at
det er utfordrende for lærerne å gi variert opplæring når de har mange elever i klassen. Det blir også vist
til at det er enklere å tilpasse opplæringen i klasser med flere voksne (to pedagoger eller assistent i tillegg
til pedagog). Dette gir eksempelvis mulighet for stasjonsundervisning tilpasset ulike nivå, noe som er
vanskelig å få til med bare en lærer.
I intervju med skolesjefen blir det opplyst at skolekontoret årlig gjennomfører dialogmøter med hver enkelt
rektor. De årlige dialogmøtene gjør at skolesjefen får god oversikt over hvordan det jobbes på skolene og
samtidig får rektorene en pekepinn på hva de bør ha ekstra fokus på fremover. Ved forrige runde med
dialogmøter ble trivsel og tilpasset opplæring gjennomgått på skolene, og det ble blant annet tatt
utgangspunkt i elevundersøkelsen. Det blir opplyst at skolene i Rana har dårlige resultater på nasjonale
prøver, selv om det har vært noe fremgang i det siste.
Skolesjefen har videre satt i gang et pedagogisk utviklingsarbeid som inkluderer alle skolene.
Utviklingsarbeidet har trivsel, tilpasset opplæring og bedre resultater som fokusområder, og det er
gjennomført samlinger for rektorer, lærere og lærerspesialister. Det blir opplyst at det skal innføres
læringsbrett i skolene, og at dette skulle være tema på neste samling som skulle avholdes i februar.
Skolesjef peker på at læringsbrett gir muligheter for tilpasset opplæring til elever med utfordringer uten å
måtte ta elevene ut av klassen. Det blir i intervju kommentert at både skolesjef og skolene erkjenner at
det er en vei å gå når det gjelder tilpasset opplæring, og det er en forhåpning om at innføring av
læringsbrett kan bli en katalysator for at skolene skal tenke nytt og jobbe annerledes. For å øke skolenes
kompetanse på dette området har skolesjefen ansatt en ny rådgiver ved skolekontoret som skal ha en
utadrettet rolle mot både lærere og elever. Det blir opplyst at barneskolene er positive til innføring av
læringsbrett, men at det er noe varierende mottakelse på ungdomsskolene. Det blir kommentert at dette
kan handle om at det gjøres mye med ungdomsskolene i forbindelse med den pågående strukturprosessen
i kommunen, men også at ungdomsskolene hadde ønsket PC fremfor læringsbrett, noe det ikke er
økonomisk rom for i kommunen.
I intervju med skolesjef blir det videre pekt på at organisering i skolene er en utfordring for tilpasset
opplæring. Per i dag har noen av skolene fortsatt klasseorganisering mens andre skoler organiserer i trinn.
Kommunen ønsker at skolene går over til trinnorganisering med fleksible gruppeaktiviteter for å legge til
rette for tilpasset opplæring, men også for å kunne utnytte lærerressursene bedre. Det blir opplyst at
skolekontoret har fått en del innspill på trinnorganisering i det pedagogiske utviklingsarbeidet, og at det
fra kommunenivå oppleves at skolene er på riktig vei.
Det går også frem i intervju at noen av skolene opplever utfordringer knyttet til atferdsproblematikk,
skolevegring og fravær, og at dette er utfordringer med tanke på det å gi tilpasset opplæring.
3.4.2
Vurdering
Undersøkelsen viser hva som blir opplevd å være de største hindringene når det gjelder å gi elevene
tilpasset opplæring, og at dette varierer en del fra skole til skole. Revisjonen mener det er viktig at Rana
kommune gjør nærmere undersøkelser knyttet til aktuelle hindringer for tilpasset opplæring, og går
systematisk til verks for å vurdere i hvilken grad og hvordan det er mulig å legge bedre til rette for at
lærerne skal kunne gi elevene tilpasset opplæring. I denne sammenhengen er det viktig å ta hensyn til at
det er forskjeller mellom skolene når det gjelder hva som blir opplevd å være de største utfordringene, slik
at eventuelle tiltak som blir satt i verk er målrettet ved den enkelte skole. Revisjonen mener det er positivt
at skolesjefen har satt i gang et pedagogisk utviklingsarbeid der tilpasset opplæring inngår som
fokusområde, og videre at skolesjefen har satt tilpasset opplæring på agendaen i dialogmøter med den
enkelte skole. Disse møteplassene kan være gode arenaer i det videre arbeidet med å identifisere de største
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utfordringene ved den enkelte skole, og vurdere mulige tiltak for å legge bedre til rette for at lærerne skal
kunne gi elevene tilpasset opplæring. Revisjonen vurderer det også som positivt at kommunen har satt i
gang en satsing på digitale ferdigheter i form av innføring av læringsbrett i skolene, både fordi digitale
ressurser kan være til hjelp i arbeidet med å legge til rette for tilpasset opplæring til ulike elevgrupper, og
med tanke på at digitale ferdigheter er blant de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet.

3.5
System og rutiner for å sikre pedagogisk forsvarlig klassestørrelse
3.5.1
Datagrunnlag
Tall fra KOSTRA viser at Rana har en mindre gjennomsnittlig gruppestørrelse (1.-10. årstrinn) enn
kostragruppen, men større sammenlignet med fylket og landet uten Oslo, jf. figuren under.
Figur 13: Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn. Kilde: KOSTRA
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Ved nærmere analyse av de ulike hovedtrinnene, går det frem at Rana kommune fra 2014 til 2016 har hatt
en økning i gjennomsnittlig gruppestørrelse på alle hovedtrinnene. Gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1.
til 4. årstrinn i Rana var i 2016 større enn både gjennomsnittet for landet, fylket og kostragruppen, etter
en økning fra 12,7 til 14,5 i perioden 2014-2016. Se figuren under.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn
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Sammenlignet med kostragruppen og landet uten Oslo hadde Rana en mindre gjennomsnittlig
gruppestørrelse på 5. til 7. trinn i 2016, mens den gjennomsnittlige gruppestørrelsen på dette hovedtrinnet
var større i Rana sammenlignet med fylket. I 2016 var gjennomsnittlig gruppestørrelse på 5.-7. årstrinn i
Rana kommune 12,8 elever, en økning fra 11,4 i 2014.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse på 8.-10. årstrinn var i 2016 mindre i Rana sammenlignet med
kostragruppen, men større sammenlignet med fylket og helt likt som landsgjennomsnittet. I 2016 var
gjennomsnittlig gruppestørrelse på 8.-10. trinn i Rana 14,1 elever, en økning fra 13 i 2014. Det var med
andre ord på 1.-4. årstrinn den gjennomsnittlige gruppestørrelsen var størst i Rana i 2016.
Revisjonen har fått tilsendt en beskrivelse av hva lærertettheten (antall elever per lærer) i Ranaskolen
bestemmes av.15 Av beskrivelsen går det frem at klassene på barne- og mellomtrinnet deles i 26 elever
per klasse, mens elevene på ungdomstrinnet deles inn i klasser på 28 elever. Videre er det satt delingstall
ved fådelt skole. Ved fire til syv trinn er det deling ved 12. Ved tre trinn er det deling ved 18, og ved to
trinn er det deling ved 24. Utover dette går det frem at antall elever per lærer også bestemmes av deling
av klasser eller bruk av ekstra lærer i kjernefag (størst utslag på 1.-4. trinn) og vekting for elever med
ulike behov i forhold til å sette inn ekstra ressurser. Det blir opplyst fra kommunen at skolene etter
anbefaling fra PPT praktiserer klassedeling ved 14 elever når de har hørselshemmede elever.
Det går videre frem av oversendt dokumentasjon16 at ressursfordelingen på den enkelte skole er
avgjørende for hvordan lærertettheten er, og kommer som et resultat av ressursfordelingsmodellen sentralt
fra skoleavdelingen. Revisjonen har fått opplyst at det er vedtatt ny ressursfordelingsmodell gjeldende fra
01.01.2018, som vil gi ressurser til flere lærere, særskilt på barneskolen (se også omtale av tidlig innsats
i kapittel 4.3).
Det foreligger etter det revisjonen er kjent med ikke kommunale retningslinjer for hvordan skolene skal
vurdere og sikre at størrelsen på klassene og gruppene er pedagogisk forsvarlig. I spørreundersøkelsen til
ansatte i skolene fikk rektorene spørsmål knyttet til om det er etablert system og rutiner for å sikre at
klasse-/gruppestørrelsen er pedagogisk forsvarlig. Svarene fremgår i figuren under.
Figur 14: System for å vurdere og sikre pedagogisk forsvarlig klasse-/gruppestørrelse - rektorer

Er det etablert system og/eller rutiner ved skolen for å
vurdere og sikre at størrelsen på klassene, basisgruppene og
gruppene er pedagogisk forsvarlig? (N=14)
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Som det går frem av figuren over, har flertallet av rektorene (11 av 14 rektorer) svart «ja» på at det er
etablert system og/eller rutiner ved skolen for å vurdere og sikre at størrelsen på klassene, basisgruppene
og gruppene er pedagogisk forsvarlig. To rektorer har svart at det delvis er etablert system/rutiner, mens
en rektor har svart «nei» på dette spørsmålet. Rektorene som har svart at det er etablert system for å
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Rana kommune: Lærertettheten bestemmes av…,. Udatert.
Rana kommune: Ranaskolen, skolesaken. Datert 01.11.2016.
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vurdere og sikre pedagogisk forsvarlig gruppe-/klassestørrelse ble bedt om å beskrive skolens system og
rutiner i et åpent kommentarfelt. Beskrivelsene fra rektorene viser at det er ulike system og forutsetninger
på de ulike skolene. Eksempelvis blir det ved en skole prioritert to kontaktlærere og fulldeling i minimum
alle basisfag ved klasser på over 25 elever. Ved en annen skole blir mindre klasser prioritert fremfor å
styrke enkeltelever/elevgrupper spesielt. Ved denne skolen blir assistentressursene prioritert til småtrinnet.
Ved en tredje skole peker rektor på at størrelsen på klassene stort sett er et økonomisk spørsmål, kombinert
med tilfeldigheter hva angår kullene (antall), og at basisgruppene vurderes nøye med tanke på forsvarlig
antall. Ved en fjerde skole peker rektor på at dette blir kontinuerlig vurdert av rektor i samarbeid med
lærere i trinnmøter. Det blir pekt på at skolen ikke har særlig stort handlingsrom til å dele opp i mindre
grupper på grunn av romsituasjonen, men at det eventuelt blir satt inn flere voksne. Ved en femte skole
er det små klasser der den største klassen har 20 elever (1. klasse). I denne klassen er det satt inn flere
voksenressurser (lærer og assistent). Flere av rektorene peker på at gruppene deles dersom det er
hørselshemmede elever.
Rektorene fikk også spørsmål knyttet til om det blir gjort nye vurderinger av om størrelsen på klasser og
grupper er pedagogisk forsvarlig i løpet av skoleåret. Figuren under viser rektorenes svar på dette.
Figur 15: Nye vurderinger av pedagogisk forsvarlig gruppe/klassestørrelse - rektorer
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Som det går frem av figuren over, har halvparten av rektorene (7 av 14 rektorer) svart at det «i liten grad»
blir gjort nye vurderinger av om størrelsen på klasser og grupper er pedagogisk forsvarlig i løpet av
skoleåret. I overkant av en tredjedel av rektorene (5 rektorer) har svart at dette «i noen grad» gjøres,
mens to rektorer har svart at dette «i stor grad» gjøres.
Både lærerne og rektorene fikk spørsmål om i hvilken grad de opplever at størrelsen på klassene/gruppene
er pedagogisk forsvarlig. De fleste av rektorene (12 av 14 rektorer) har svart at de «i stor grad» opplever
at klassene/gruppene ved skolen er pedagogisk forsvarlig, mens to rektorer har svart at de «i noen grad»
opplever dette. Lærernes svar på tilsvarende spørsmål går frem av figuren under.
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Figur 16: Pedagogisk forsvarlig klasse-/gruppestørrelse - lærere
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Som figuren over viser, har rektorene og lærerne ulike synspunkt på om størrelsen på klassene/gruppene
er pedagogisk forsvarlig. Mens et flertall av rektorene har svart at de «i stor grad» opplever at
klassene/gruppene ved skolen er pedagogisk forsvarlige, har flest lærere (45 %) svart at de «i noen grad»
opplever at klassene/gruppene de underviser er pedagogisk forsvarlig. I overkant av en fjerdedel av
lærerne har svart at de «i stor grad» opplever dette. Det er også en betydelig andel av lærerne som «i
liten grad» opplever at størrelsen på klassene/gruppene er forsvarlig. Et mindretall (7 %17) har svart at de
«ikke i det hele tatt» opplever at størrelsen på klassene/gruppene er pedagogisk forsvarlig.
Svarene til lærerne viser også at det er en del variasjon mellom skoler når det gjelder dette spørsmålet,
dette gjelder også mellom ulike typer skoler (ungdomsskoler, kombinerte skoler og barneskoler). 78 % av
lærerne ved en kombinert skole har svart «i stor grad», mens 67 % av lærerne ved en annen kombinert
skole har svart «i noen grad». Ved to av ungdomsskolene er det en betydelig del av lærerne som mener
at størrelsen på klassene/gruppene «i liten grad» er pedagogisk forsvarlig (31 % og 39 %), mens delen
lærere som mener dette ved de to andre ungdomsskolene er lavere (10 % og 17 %). Ved barneskolene er
det generelt stor variasjon – det er både skoler der ingen av lærerne mener at størrelsen på
klassene/gruppene «i liten grad» er pedagogisk forsvarlig og skoler der over en tredjedel av lærerne mener
dette.
Lærerne fikk også spørsmål om i hvilken grad de som lærere blir involvert i vurderinger av om størrelsen
på klassene/gruppene de underviser er pedagogisk forsvarlig. Svarene fremgår av figuren under.

17

Dette utgjør her 14 personer.
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Figur 17: Involvering av lærere i vurderinger av pedagogisk forsvarlig klassestørrelse

I hvilken grad blir du som lærer involvert i vurderinger av om størrelsen på
klassene/gruppene du underviser er pedagogisk forsvarlig? (N=197)
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Som det går frem av figuren over, har en tredjedel av lærerne svart at de «ikke i det hele tatt» blir involvert
i vurderinger om av størrelsen på klassene/gruppene de underviser er pedagogisk forsvarlig. Det er også i
overkant av en tredjedel som har svart at de «i liten grad» blir involvert. 16 % av lærerne har svart at de
«i noen grad» blir involvert i slike vurderinger, mens bare et fåtall lærere har svart at de «i stor grad» blir
involvert (4 %). Også her er det variasjon mellom skolene. Variasjonen kan også indikere at
problemstillingen ikke er sett på som like relevant ved alle skoler (ved en av barneskolene har 71 % av
lærerne svart «ikke aktuelt»).
I intervju med skolesjef blir det pekt på at skolene i Rana er rammefinansiert, noe som innebærer at rektor
er suveren når det gjelder å organisere sin skolehverdag. Det blir kommentert at flere rektorer har vist til
at det ikke finnes noen norm for hva som er pedagogisk forsvarlig klassestørrelse, men skolesjef har likevel
inntrykk av at rektorene er opptatt av hva som er pedagogisk forsvarlig. Det blir i intervju med en av
rektorene (ungdomsskole) pekt på at ressursene som skolen får medfører en klassedeling på 23-31 elever
i hver klasse (to paralleller) og at skeivdeling kan brukes, for eksempel for å ivareta elever med
hørselshemming. Det blir kommentert at det er vanskelig å vurdere hvorvidt dette er «pedagogisk
forsvarlig» ved oppstart av nytt kull, og at klassestørrelsen/sammensetningen kan vurderes som
«uforsvarlig» underveis i et treårsløp, men at det i praksis er vanskelig å gjøre noe med dette da endringer
for én klasse også innebærer endringer for andre hvor det kanskje fungerer godt. Ved den aktuelle skolen
gjøres det flere vurderinger i forbindelse med klassesammensetning ved oppstart av nytt kull, både med
hensyn til hvilken kontaktlærer klassen skal ha, kjønnsfordeling og hensyn til eventuell mobbehistorikk (se
også kapittel 3.6 om overganger). Det blir i intervju med en annen rektor (barneskole) kommentert at
klassestørrelse og lærertetthet er to ulike virkemidler. Rektor ved denne barneskolen mener at det ikke er
nok lærere ved skolen, og opplyser at skolen fra neste år får et høyere elevtall som følge av flytting av
elever fra en skole som skal legges ned. Det blir pekt på at det i forbindelse med dette er ønskelig å
organisere i trinn fremfor klasser, da dette gir muligheter for en mer fleksibel organisering og bruk av
lærere. Samtidig blir det presisert at trinnorganisering krever andre forutsetninger og tiltak for å sikre at
lærerne kjenner elevene.
I intervju med skolesjef blir det opplyst at kommunen ut i fra egne beregninger ligger godt an i lærertetthet
dersom det blir innført nye nasjonale normkrav til lærertetthet.
3.5.2
Vurdering
Det er på kommunalt nivå ikke etablert system og rutiner for å sikre at størrelsen på klasser, basisgrupper
og grupper i grunnskolene i Rana kommune er pedagogisk forsvarlig, ut over etablerte delingstall. Flertallet
av rektorene viser til at det er etablert system for dette på skolen, men det gjøres likevel i liten grad nye
vurderinger av om størrelsen på klasser og grupper er pedagogisk forsvarlig i løpet av skoleåret. Til tross
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for de systemer som er etablert, viser også undersøkelsen at en betydelig del av lærerne i liten grad
opplever at størrelsen på klassene/gruppene de underviser er pedagogisk forsvarlig.
Revisjonen vil presisere at det ikke er antall elever i klassene og gruppene alene som avgjør hvorvidt
størrelsen på den enkelte klasse eller gruppe kan sies å være pedagogisk forsvarlig. Også
elevsammensetning, forutsetningene til og antallet pedagogisk personale, temaet det skal gis opplæring i,
hvilke arbeidsformer som blir benyttet og de fysiske rammevilkårene er eksempler på forhold som vil kunne
påvirke hvorvidt størrelsen på klassen eller gruppen er pedagogisk forsvarlig. I forarbeidene til
opplæringsloven er det presisert at vurderingen vil kunne variere over tid, og at hva som er pedagogisk
forsvarlig i den konkrete opplæringssituasjonen må vurderes etter skjønn. Også i veileder fra
Kunnskapsdepartementet er det presisert at denne vurderingen er kontekstavhengig.
Revisjonen mener, basert på disse opplysningene, at Rana kommune ikke i tilstrekkelig grad har etablert
system og rutiner for å vurdere og sikre at størrelsen på klassene, basisgruppene og gruppene er
pedagogisk forsvarlig, jf. opplæringsloven § 8-2. Revisjonen mener det er viktig at det blir etablert system
for å gjøre løpende vurderinger av om klassestørrelsen er pedagogisk forsvarlig, og at det i denne
forbindelse også er viktig å avklare hvordan lærerne kan involveres i disse vurderingene. Revisjonen merker
seg samtidig at det fra kommunen blir vist til at man har en intensjon om i større grad å gå over til
trinnorganisering i stedet for ren klasseorganisering (som også omtalt i kap. 3.4), noe revisjonen mener
vil kunne bidra til å legge til rette for økt fleksibilitet i sammensetningen av klasser og grupper, slik at det
vil kunne være lettere å fortløpende vurdere og justere gruppene ettersom hva som blir vurdert å være
pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse i ulike kontekster. Revisjonen merker seg også, og stiller spørsmål
ved, at gjennomsnittlig gruppestørrelse i Rana kommune er størst på 1.-4. trinn. Dette særlig med tanke
på kravene om tidlig innsats i forbindelse med den tilpassede opplæringen (se også kapittel 4 i rapporten
som omhandler tidlig innsats).

3.6

Overganger mellom barnehage og barneskole og mellom barneskole og
ungdomsskole
3.6.1
Datagrunnlag
Kommunale føringer og rutiner for overgang fra barnehage til barneskole
Rana kommunes plan «Da klokka klang»18 har som formål å sikre gode overganger fra barnehage til skole
for alle barn i Rana. I planen er det vist til en aktivitetsplan som skal benyttes av alle skoler og barnehager
i forbindelse med overgangen. Av aktivitetsplanen går det fram samhandlingsaktiviteter mellom skole og
barnehage i forbindelse med overgangen, samt involvering av PPT, foreldre, rektor/styrer, SFO-leder og
kontaktlærere. Aktivitetsplanen gir også retningslinjer for den stegvise prosessen knyttet til å sikre god
overgang fra barnehage til skole. Planen viser til en egen rutine for overgang fra barnehage til skole for
barn med omfattende behov, som omfatter tidligere og tettere samarbeid mellom barnehage, skole og PPT.
Rana kommune har gjennomført en evaluering av planen «Da klokka klang», som i januar 2017 ble
oppsummert i en evalueringsrapport.19 I forbindelse med evalueringen ble det sendt ut en
spørreundersøkelse til rektorer og barnehagestyrere i kommunen. Det går frem av svarene på
undersøkelsen og skole- og barnehageavdelingens gjennomgang av spørreundersøkelsen20 at planen ikke
i tilstrekkelig grad blir fulgt. Det går frem at de overgangene som omhandler barn med spesielle behov,
der PPT er involvert, fungerer bedre enn overgangsrutinene for andre barn. I tillegg fungerer ikke den
organisatoriske samhandlingen mellom en del skoler og barnehager i henhold til planen. Det blir særlig
pekt på utfordringer knyttet til at skolene og barnehagene skal ha kjennskap til hverandres pedagogiske
virksomhet og at lærere/assistenter fra skolen skal gjennomføre besøk hos aktuelle barnehager. Det går
frem av møtereferat for gjennomgang av undersøkelsen at skole- og barnehageavdelingen vurderer at det
ikke er behov for revidering av planen, men snarere behov for å sikre at planen implementeres og følges
opp. Det blir videre fremmet forslag om å arrangere dialogmøte mellom rektorer og barnehagestyrere, og
at det blir lagt opp til gruppearbeid der skole og barnehage i fellesskap kan diskutere gode løsninger for å
sikre gode overganger. Skolesjef har opplyst at det som utpekte seg som svake punkter var kjennskap til

Rana kommune: Da klokka klang, Overgangen mellom barnehage og skole, september 2013.
Rana kommune: Da klokka klang – overgangen mellom barnehage og skole, besvarelser av undersøkelse. Datert
1.1.2017.
20
Rana kommune: Møte 13.12.2016 – gjennomgang av undersøkelse «Da klokka klang».
18
19
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hverandres pedagogiske virksomhet. Det blir kommentert at kommunal omstrukturering skal bidra til bedre
kjennskap og samhandling, og at et eget prosjekt med større grad av samhandling mellom skole og
barnehage også er på trappene. For å sikre bedre samhandling skal representanter fra skole og barnehage
møtes, se på planen og sette opp treffpunkter for året som kommer og kvaliteten som legges inn i dem,
blir det opplyst.
I tillegg blir det opplyst at PPT som del av et prosjekt der det er mottatt statlige prosjektmidler, har jobbet
med et delprosjekt der PPT fulgte en skole med tre avgiverbarnehager for å se hvordan barnehagene
forberedte barna til skolestart, og hvordan skolen tok imot elever fra barnehagene. PPT-leder opplyser at
erfaringen fra prosjektet er at det fortsatt er store kulturelle forskjeller i hvordan barnehage og skole
jobber, og at prosjektet ikke har klart å ta brodden av dette, men at det er satt fokus på utfordringene.
Det blir også pekt på at PPT gjennom prosjektet har klart å øke sin kompetanse på å jobbe systemrettet i
barnehagen, og at de kan bistå barnehagene på en annen måte enn før. Prosjektet er nærmere omtalt i
kapittel 3.7.
I spørreundersøkelsen til ansatte i skolene fikk rektorer ved barneskoler og kombinerte skoler spørsmål
knyttet til om de opplever at de felles rutinene for overgangen fra barnehage til barneskole blir fulgt i
praksis og om de bidrar til godt tilpasset opplæring i overgangen. Svarene til rektorene går frem av figuren
under.
Figur 18: Felles rutiner for overgangen fra barnehage til barneskole - rektorer

I hvilken grad opplever du at de felles rutinene for overgangen fra
barnehage til barneskole ... (N=10)
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Som det går frem av figuren over, har et flertall av rektorene svart at de «i noen grad» opplever at de
felles rutinene for overgangen fra barnehage til barneskole blir fulgt i praksis og bidrar til godt tilpasset
opplæring i overgangen (7 rektorer på begge spørsmål). Noen få av rektorene har svart «i stor grad» (hhv.
3 og 2 rektorer) og en rektor har svart at rutinene «i liten grad» bidrar til godt tilpasset opplæring i
overgangen.
Rektorene ved barneskoler og kombinerte skoler fikk også spørsmål knyttet til om skolen har utarbeidet
egne rutiner for denne overgangen. Svarene viser at i overkant av halvparten av rektorene (6 av 10) har
svart «ja» på spørsmål om skolen selv har utarbeidet rutiner for å sikre god samhandling i overgangen fra
barnehage til barneskole. Tre svarer at dette delvis er gjort, mens én rektor svarer «nei» på spørsmålet.
Både lærere og rektorer ved barneskoler og kombinerte skoler fikk spørsmål om i hvilken grad de opplever
at skolen i forbindelse med overgang fra barnehage til barneskole får tilstrekkelig informasjon om elevene
til å kunne tilpasse opplæringen til eleven sine behov og forutsetninger. Svarene til lærerne går frem av
figuren under.
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Figur 19: Får barneskolen tilstrekkelig informasjon i overgangen fra barnehage - lærere

I hvilken grad opplever du at skolen i forbindelse med overgang fra
barnehage til barneskole får tilstrekkelig informasjon om elevene til å
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Som figuren over viser, opplever flest lærere at skolen i forbindelse med overgang fra barnehage «i noen
grad» får tilstrekkelig informasjon om elevene til å kunne tilpasse opplæringen til elevens behov og
forutsetninger (39 % av lærerne). Videre er det en betydelig del av lærerne som bare «i liten grad» opplever
dette (26 %). Det er også en betydelig del av lærerne som har svart «vet ikke» (23 %).
Rektorene har fått tilsvarende spørsmål, og et flertall av rektorene ved barneskoler og kombinerte skoler
(8 av 10) mener at skolen i forbindelse med overgang fra barnehage «i noen grad» får tilstrekkelig
informasjon om elevene til å kunne tilpasse opplæringen til eleven sine behov og forutsetninger. I tillegg
svarer én rektor at dette i stor grad er tilfelle, og én rektor svarer at dette ikke i det hele tatt er tilfelle.Dette
samsvarer relativt godt med lærernes svar, med det unntak at det også var en betydelig andel av lærerne
som svarte «i liten grad» (se over).
I et åpent kommentarfelt kunne lærere og rektorer gi ytterligere kommentarer knyttet til overgangen fra
barnehage til barneskole. Flere peker på at dette er et område som det må jobbes mer med, og at det er
ulik praksis fra barnehage til barnehage. Særlig lærere ved en av barneskolene peker på at det varierer fra
barnehage til barnehage hvordan samarbeidet fungerer. Flere peker også på at det er en oppfatning i en
del barnehager at eleven skal «starte med blanke ark» på skolen, og at det som følge av dette blir vanskelig
for skolen å forberede seg og legge til rette for eleven.
Også i intervju går det frem at rektorene i varierende grad opplever at overgangen fra barnehage til
barneskole fungerer godt. En av rektorene kommenterer at skolen opplever at overgangen til barneskole
fungerer godt for elever som har en sakkyndig vurdering fra før, mens elever som ligger i «gråsonen» er
vanskelig for skolen å fange opp, og det er alltid noen elever skolen opplever de vet for lite om. Også i
intervju med PPT-leder blir det kommentert at ordinære overganger ikke fungerer like godt som
overgangen for elever som har hatt spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Overgangen kan være særlig
krevende for «gråsonebarna», blir det kommentert.
En rektor ved en annen skole har opplyst at skolens TPO-team i fjor ble involvert i forbindelse med overgang
fra barnehage til barneskole som følge av at det var flere barn med utfordringer til skolestart (meldt fra
barnehagen). I forbindelse med dette ble det laget et observasjonsprogram i forkant av skolestart, og
rektor peker på at oppfølgingen og tilretteleggingen gikk over all forventning på grunn av god forberedelse.
Kommunale føringer og rutiner for overgang fra barneskole til ungdomsskole
Revisjonen har ikke mottatt noen felles, overordnet rutine for overgangen fra barneskole til ungdomsskole
i Rana kommune. Flere av skolene i Rana benytter seg likevel av egne årshjul som beskriver rutiner for
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overgang fra barneskole til ungdomsskole.21 Av årshjulet går det frem på hvilket tidspunkt barneskolen
skal henvende seg til ungdomsskolen med informasjon om elever, tidspunkt for overføringsmøter knyttet
til elever med særskilte utfordringer, elever i «gråsonen» med behov for tilpasset opplæring og elever med
enkeltvedtak om spesialundervisning. Det går også frem hvem som skal involveres på de ulike møtene
(rektor, TPO-ledere, PPT etc.).
Det foreligger også en samarbeidsavtale mellom to barneskoler og en ungdomsskole i kommunen. 22
Samarbeidsavtalen har hovedsakelig som målsetning å sikre god overgang fra barneskolen til
ungdomsskolen, og samarbeid på ledelsesnivå er formalisert gjennom en fast møteplan (to ganger i året).
Alle rektorene ble i spørreundersøkelsen spurt om det er utarbeidet felles kommunale retningslinjer/rutiner
for hvordan skolene skal arbeide om overgangen fra barneskole til ungdomsskole. I overkant av halvparten
av rektorene (8 av 14 rektorer) har svart «ja» på at det er utarbeidet felles retningslinjer, mens hhv. 4 og
5 rektorer har svart «delvis» og «nei». Rektorene som har svart «ja» eller «delvis» på dette spørsmålet
fikk oppfølgingsspørsmål knyttet til om de felles rutinene blir fulgt i praksis og om de bidrar til godt tilpasset
opplæring i overgangen. Svarene fra rektorene går frem av figuren under.
Figur 20: Felles rutiner for overgang mellom barneskole og ungdomsskole - rektorer
I hvilken grad opplever du at de felles rutinene for overgangen mellom barneskole og
ungdomsskole ... (N=12)
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Som det går frem av figuren over, opplever de fleste av rektorene at de felles rutinene for overgangen
mellom barneskole til ungdomsskole «i stor grad» blir fulgt i praksis (10 av 12 rektorer), men under
halvparten av rektorene mener at rutinene «i stor grad» bidrar til godt tilpasset opplæring i overgangen (5
av 12 rektorer). Halvparten av rektorene har svart at rutinene «i noen grad» bidrar til godt tilpasset
opplæringen i overgangen, mens en rektor mener at rutinene «i liten grad» bidrar til dette.
Alle rektorene ble også spurt om skolen selv har utarbeidet rutiner for å sikre god samhandling i overgangen
fra barneskole til ungdomsskole. Av 14 rektorer svarer et klart flertall på ti rektorer at de har utarbeidet

Rana kommune: Rutiner for overgang barneskole (Alteren og Båsmo barneskole) – ungdomsskole (Båsmo
ungdomsskole).Udatert.
Rana kommune: Rutiner for overgang fra barneskole til ungdomsskole, Storforshei. Udatert.
Rana kommune: Rutiner for overgang fra barneskole til ungdomsskole, Mo ungdomsskole, Lyngheim skole, Hauknes
skole, Dalsgrenda skole. Udatert.
Rana kommune: Rutiner for overgang fra barneskole til ungdomsskole (Ytteren barneskole, Selfors barneskole og Selfors
ungdomsskole). Udatert.
22
Rana kommune: Samarbeidsavtale mellom Båsmo ungdomsskole (BUS) og avgiverskolene, Båsmo barneskole (BBS)
og Alteren, sist revidert 24. november 2016.
21
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slike egne rutiner ved skolen. Tre rektorer svarer at de delvis har utarbeidet rutiner, mens én rektor svarer
«nei» på dette spørsmålet.
Både lærere og rektorer ved ungdomsskoler og kombinerte skoler fikk spørsmål om i hvilken grad skolen i
forbindelse med overgang fra barneskole til ungdomsskole får tilstrekkelig informasjon om elevene til å
kunne tilpasse opplæringen til eleven sine behov og forutsetninger. Fire av seks rektorer ved
ungdomsskoler og kombinerte skoler har på dette spørsmålet svart at de «i stor grad» opplever at skolen
i forbindelse med overgang fra barneskole til ungdomsskole får tilstrekkelig informasjon om elevene til å
kunne tilpasse opplæringen til eleven sine behov og forutsetninger, mens to rektorer har svart at de i «i
noen grad» opplever dette.
Tilsvarende spørsmål ble stilt til lærerne ved ungdomsskoler og kombinerte skoler. Figuren under viser
lærernes svar på dette spørsmålet.
Figur 21: Får ungdomsskolen tilstrekkelig informasjon i overgangen fra barneskole - lærere

I hvilken grad opplever du at skolen i forbindelse med
overgang fra barneskole til ungdomsskole får tilstrekkelig
informasjon om elevene til å kunne tilpasse opplæringen til
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Som det går frem av figuren over, opplever i overkant av halvparten av lærerne (53 %) at skolen i
forbindelse med overgang fra barneskole til ungdomsskole «i noen grad» får tilstrekkelig informasjon om
elevene til å kunne tilpasse opplæringen til eleven sine behov og forutsetninger, mens nærmere en
tredjedel (31 %) opplever at skolen «i stor grad» får tilstrekkelig informasjon. Videre er det 11 % av
lærerne som opplever at skolen «i liten grad» får tilstrekkelig informasjon.
Alle rektorene har i intervju pekt på at overgangen fra barneskole til ungdomsskole fungerer godt, og at
det etablert rutiner og møteplasser som sikrer at informasjon om elevene blir delt mellom skolene i
overgangen. I intervju med rektor ved en ungdomsskole går det også frem at ungdomsskolen sjelden får
overraskelser når det gjelder enkeltelever. Det blir imidlertid pekt på at ungdomsskolen har begynt å
etterspørre informasjon om elevenes fravær for å kunne være litt i forkant, da fravær er noe skolen
opplever som et økende problem. I forbindelse med oppstart på ungdomsskolen blir det gjort vurderinger
av klassesammensetning (se også omtale i kapittel 3.5), og ungdomsskolen mener selv at de lykkes godt
med å organisere klasser på det sosiale, men det blir pekt på at de noen ganger blir overrasket over at det
er store faglige forskjeller fra klasse til klasse.
3.6.2
Vurdering
Revisjonen vurderer det som positivt at det er utarbeidet felles rutiner for overgangen mellom barnehage
og barneskole. Revisjonen er ikke kjent med at det foreligger felles retningslinjer for overgangen fra
barneskole til ungdomsskole, men registrerer at flere skoler har overgangsrutiner som ser ut til å bygge
på en felles mal. Felles rutiner bidrar til å redusere risikoen for ulik praksis på dette området. Samtidig blir
det opplyst at felles rutiner ikke alltid følges og bare i noen grad bidrar til tilpasset opplæring i overgangen.
Det er også store variasjoner med hensyn til i hvilken grad det oppleves at man får tilstrekkelig informasjon
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til å kunne sikre tilpasset opplæring i overgangene. De utfordringene som blir påpekt dreier seg særlig om
overgangen fra barnehage til barneskole, og revisjonen merker seg at det arbeides med flere tiltak for å
bidra til bedre overganger. Selv om utfordringene som blir påpekt i hovedsak dreier seg om overgangen
fra barnehage til barneskole, mener revisjonen at kommunen bør vurdere å utarbeide felles rutiner også
for overgangen fra barneskole til ungdomsskole.
Revisjonen vil videre presisere viktigheten av at rutinene jevnlig gjennomgås og evalueres i samarbeid
med de enhetene som skal bruke dem, for å vurdere både hva som fungerer godt, og på hvilke områder
en må jobbe videre med å forbedre rutiner og praksis for å sikre gode overganger. Revisjonen mener at
det i denne sammenheng er positivt at kommunen har evaluert planen for overgang mellom barnehage og
barneskole, og nå planlegger et eget prosjekt med større grad av samhandling mellom skole og barnehage
der både representanter fra skole og barnehage skal se på rutinene.

3.7
PPTs systemrettede arbeid
3.7.1
Datagrunnlag
Revisjonen har fått tilsendt samarbeidsavtaler som er inngått mellom PPT og de enkelte skolene. I tillegg
har kommunen utarbeidet et henvisningsskjema for systemsak23, som skole/barnehage skal benytte ved
ønske om systembistand fra PPT. Skjema skal signeres av rektor/styrer. Revisjonen har fått opplyst at
skolene må benytte dette henvisningsskjemaet dersom de ønsker systembistand fra PPT, og at antall
systemsaker fra skolene blir rapportert til PPTs styre.
I beskrivelse som revisjonen har fått tilsendt fra kommunen blir det opplyst at PPT arrangerer nettverk for
tilpasset opplæring to-tre ganger per skoleår for lærere i grunnskole og videregående skole. PPT arrangerer
også «Begynnernettverk» for lærere på 1. og 2. klassetrinn (4 ganger per skoleår) samt Adhd-nettverk 2
ganger à to dager pr skoleår. Målgruppen for sistnevnte er større og inkluderer familie og nærpersoner i
tillegg til assistenter, lærere og annet fagpersonell. Det blir også opplyst at PPT arrangerer andre fagdager
i samarbeid med Statped og Habiliteringstjenesten, og at PPT gir kurs og veiledning til skolene etter
oppdrag. Det blir opplyst at PPT her prøver å imøtekomme skolene ut i fra ledelsens og enkeltlæreres
ønsker.
Det er også opplyst at PPT yter systemarbeid i forbindelse med bistand til læringsmiljøet i skolen og
prosjektet «Med felles blikk på oppvekstmiljø i barnehage og småskole». I prosjektrapporten24 for dette
prosjektet går det frem at PPT Rana har fått innvilget kr. 500.000 fra Fylkesmannen i Nordland som skal
brukes til organisasjonsutvikling og systemtiltak i barnehage og småskole i skoleåret 2016-2017 (se også
omtale av PPTs erfaringer fra prosjektet i kapittel 3.6.1.). Når det gjelder systembistand på læringsmiljøet
i skolen har PPT Rana utarbeidet en brosjyre om læringsmiljøteamet ved tjenesten. Av denne går det frem
at PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø. Brosjyren
beskriver videre fremgangsmåte dersom skolen ønsker slik bistand fra PPT.
Rektorene fikk i spørreundersøkelsen spørsmål knyttet til om det er etablert gode system og rutiner for det
systemrettede samarbeidet mellom skolen og PPT. Svarene til rektorene vises i figuren under.

23
24

PPT Rana: Tilmelding systemnivå. Udatert.
PPT Rana: «Med felles blikk på overgangen barnehage og skole». Datert 6. juli 2017.
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Figur 22: System og rutiner for systemrettet samarbeid med PPT - rektorer

I hvilken grad opplever du at det er etablert gode system og
rutiner for samarbeidet mellom skolen og PPT når det gjelder
systemrettet arbeid? (N=14)
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Som det går frem av figuren over, har åtte (av 14) rektorer svart at det «i noen grad» er etablert gode
system og rutiner for samarbeidet mellom skolen og PPT når det gjelder systemrettet arbeid, mens seks
rektorer har svart at det «i stor grad» er etablert gode system og rutiner for dette samarbeidet.
Figuren under viser rektorenes svar på i hvilken grad PPT hjelper skolen i arbeidet med kompetanse- og
organisasjonsutvikling knyttet til det å legge til rette for elever med særskilte behov.
Figur 23: Systemrettet bistand fra PPT - rektorer

I hvilken grad hjelper PPT skolen i arbeidet med kompetanseog organisasjonsutvikling knyttet til det å legge til rette for
elever med særskilte behov (systemrettet arbeid)? (N=14)
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Som det går frem av figuren over, mener flest rektorer (9 av 14 rektorer) at PPT «i noen grad» hjelper
skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling (systemrettet arbeid), mens tre av rektorene
har svart at PPT «i liten grad» gjør dette. To rektorer har svart at PPT «i stor grad» hjelper skolen med
systemrettet arbeid.
Rektorene fikk i tillegg spørsmål knyttet til PPTs kapasitet til å yte hjelp med systemrettet arbeid i den grad
det hadde vært ønskelig fra skolens side. Svarene til rektorene går frem av figuren under.

37

Figur 24: PPTs kapasitet til å yte hjelp med systemrettet arbeid - rektorer

I hvilken grad opplever du at PPT har tilstrekkelig kapasitet til
å yte hjelp med systemrettet arbeid i den grad det hadde
vært ønskelig fra skolen sin side? (N=14)
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Flest rektorer (10 av 14) har svart at de «i noen grad» opplever at PPT har tilstrekkelig kapasitet til å yte
hjelp med systemrettet arbeid i den grad det hadde vært ønskelig fra skolen sin side, jf. figuren over.
Videre er det to rektorer som har svart at PPT «i liten grad» har tilstrekkelig kapasitet til å gi systemrettet
bistand, og to rektorer som har svart «i stor grad». Det er ikke noen systematisk forskjell i svarene fra
rektorene basert på om det dreier seg om barne- eller ungdomsskole.
I intervju med PPT blir det pekt på at PPT ønsker å jobbe forebyggende med systemarbeid mot skolene, og
at de prioriterer systemsaker. Revisjonen har fått opplyst at PPT over lengre tid har hatt lange ventelister
på individsaker, og at PPT i 2014 fikk pålegg fra Fylkesmannen om å få ned ventelisten. PPT erfarte
imidlertid at intensivt arbeid med individsaker ikke gav ønskede resultater i form av mindre individsaker,
men tvert imot at tilfanget av nye saker økte, og det blir opplyst at dette er bakgrunnen for at PPT ønsker
å jobbe forebyggende mot skolene. PPT utdyper at systemarbeid blir prioritert blant annet med bakgrunn
i at en systemsak for eksempel kan omfatte fire elever, og at dersom PPT ikke prioriterer systemsaken kan
de risikere å få fire individsaker isteden. PPT kommenterer også at det forekommer at PPT ser systembehov
i tilfeller der skolen ser individbehov, og at skolen kan «gå seg fast» i et mønster slik at de ikke klarer å se
de bakenforliggende årsakene. PPT opplyser at de kan ta opp spørsmål om bakenforliggende årsaker, for
eksempel knyttet til klasseledelse, dersom det er mange individsaker fra samme klasse eller skole. Det blir
pekt på at dette er noe PPT øver seg på, men det blir kommentert at også skolene må jobbe med dette.
Samtidig ser PPT at skolene har utfordringer knyttet til å dekke alle behov med de ressursene de har
tilgjengelig.
PPT opplyser også at det er variasjon mellom skolene når det gjelder i hvor stor grad de forespør PPT om
systemrettet bistand. PPT opplyser at de har vært involvert i de fleste barneskolene i Rana, og at de får
langt flere henvendelser fra barneskoler enn fra ungdomsskoler når det gjelder systemarbeid. Det blir
kommentert at forskjeller i bruk av PPT mellom skolene kanskje kan handle om ledelse ved skolene og
hvordan man arbeider med kompetanseheving blant lærerne. PPT opplyser at de har hatt ord på seg for å
jobbe systemrettet og for å ha god kompetanse på læringsmiljøarbeid, og at de har hatt en økning av
henvendelser som dreier seg om dette.
Når det gjelder skriftlige samarbeidsavtaler med skoler, blir det av PPT opplyst at det er inngått slike med
alle skolene. PPT kommenterer at de generelt opplever at samarbeidsavtalene med de enkelte skolene har
fungert stadig bedre over tid, men at det er noe variasjon mellom skolene. PPT kommenterer at
samarbeidsavtalene er et nyttig verktøy på de skolene hvor dette fungerer godt, og det jobbes med å
utvikle disse avtalene ytterligere. PPT utdyper at samarbeidsavtalen er et viktig redskap i samarbeidet med
skolene, og er med på å synliggjøre en dreining av fokus fra individ til system, men at det er
forbedringspotensiale når det gjelder å bruke avtalen som et årshjul med faste møtepunkter som forplikter
begge parter. Det er etter PPT-leders oppfatning også et forbedringspotensiale når det gjelder å avtale
møter for evaluering og planlegging av nye avtaler. Også flere av rektorene kommenterer i intervju at de
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skriftlige samarbeidsavtalene er et godt utgangspunkt for samarbeidet med PPT, gjennom å fungere som
en påminner eller årshjul for hva skolen og PPT skal drøfte gjennom året. Flere av rektorene opplyser at
det er praksis for å inngå nye avtaler før nytt skoleår.
I intervju med rektorene går det frem at PPT bistår skolene med systemarbeid på flere områder. Ved en
skole har PPT blant annet bidratt med hjelp og systemtiltak når det gjelder krevende elever, og det blir
pekt på at dette har ført til at skolen har lært seg metodikken og kan bruke denne selv. PPT er også inne
på skolen i forbindelse med systemtiltak knyttet til klassemiljø og fravær. Rektor ved en annen skole peker
på at mye av kontakten med PPT omhandler enkeltsaker, men at PPT også kan bli involvert i større saker
for rådgiving og veiledning, for eksempel knyttet til elever med hørselshemming eller autisme, eller andre
typer utviklingsforstyrrelser. Ved den aktuelle skolen blir lærerkollegiet hver vår og høst bedt om å melde
inn behov for systembistand fra PPT.
Når det gjelder PPTs kapasitet til å yte systemrettet bistand går det av intervju med rektorene frem at det
er noe variasjon i hvordan skolene opplever denne. En av rektorene peker på at PPT ikke har hatt kapasitet
til å bidra med systemarbeid i så stor grad som skolen har ønsket, men at når det er kommet så langt at
PPT har signalisert at de skal kunne bidra har rektor bestilt bistand på fastsatt skjema og etter hvert fått
dette iverksatt. En annen rektor peker på at skolen raskt får tilbakemelding fra PPT når skolen henviser på
systemnivå. Rektoren ved denne skolen opplyser at PPT bistår på de områdene de har kompetanse, og er
behjelpelig med å hente inn andre instanser om nødvendig.
Fra kommunenivå blir det opplyst at skolene generelt melder om god samhandling med PPT.
3.7.2
Vurdering
Revisjonen mener det er positivt at PPT i så stor grad har rettet oppmerksomhet mot viktigheten av
systemarbeid, og at det er utformet skriftlige samarbeidsavtaler mellom PPT og den enkelte skole. Skriftlige
avtaler reduserer risikoen for at det ikke i tilstrekkelig grad blir rettet oppmerksomhet mot viktigheten av
systemrettet arbeid, og bidrar til å sikre at samarbeidet mellom PPT og skolene ikke blir personavhengig.
Revisjonen vil likevel peke på at det er viktig at innholdet i samarbeidsavtalene reflekterer skolenes faktiske
behov og ønsker når det gjelder systemarbeid, og at de aktivt blir benyttet som et styringsdokument i
samhandlingen mellom PPT og skolene. I denne sammenheng er det også viktig å sikre at avtalene jevnlig
evalueres og oppdateres etter behov.
Skjema for henvisning knyttet til systemsaker er også et positivt tiltak både for å tydeliggjøre muligheten
for systembistand til skolene, og for å kunne få bedre oversikt over forespørsler fra skolene. I
undersøkelsen peker enkelte på utfordringer knyttet til PPTs kapasitet, og revisjonen mener det er viktig
at både samarbeidsavtaler og registrering av systemrettede forespørsler følges opp slik at disse ordningene
kan bidra til å gi oversikt over i hvilken grad PPT klarer å bistå skolene med systemrettet arbeid i den grad
det blir meldt om behov fra skolenes side.
Revisjonen vil presisere viktigheten av at fokuset på systemrettet arbeid fortsetter. Dette er blant PPTs
lovpålagte oppgaver etter oppll. § 5-6, og blant annet i St. mld nr. 18 (2010-2011) blir det pekt på
viktigheten av at PPT bruker mer tid på det systemrettede arbeidet, slik at flere elevers behov kan ivaretas
innenfor den ordinære opplæringen. En intensjon er å kunne redusere behovet for spesialundervisning på
sikt, noe revisjonen registrerer også er i tråd med målsetningene til Rana kommune. Det er derfor viktig
at Rana kommune sikrer at PPT har tilstrekkelig kapasitet til å yte systemrettet bistand overfor skolene i
kommunen, uten at dette går på bekostning av det individrettede arbeidet (se også kapittel 6.4 der
saksbehandlingstid i forbindelse med sakkyndige vurderinger er drøftet).
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4.

Tidlig innsats

4.1
Problemstilling
I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:
I hvilken grad er det etablert system for å sikre tidlig innsats i grunnskolen?
Under dette:


Har kommunen utarbeidet hensiktsmessige strategier og/eller planer for å sikre tidlig innsats?



I hvilken grad blir det satt inn tiltak ovenfor elever som strever med grunnleggende ferdigheter på 1.
– 4. årstrinn?



I hvilken grad sikrer kommunen at den tilpassede opplæringen på 1. – 4. årstrinn innebærer særlig
høy lærertetthet i norsk eller samisk og matematikk?



I hvilken grad sikrer kommunen at den tilpassede opplæringen på 1.-4. årstrinn er særlig rettet mot
elever med svake ferdigheter i lesing og regning?

4.2
Revisjonskriterier
I opplæringsloven § 1-3, andre ledd går det frem krav om å tidlig sette inn tiltak for å tilpasse opplæringen:
På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk
mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og
rekning.

I St.meld. nr. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap blir viktigheten av tidlig innsats fremhevet, og det blir
pekt på at det er viktig at barnehagene og skolene blir bedre på å fange opp og følge opp de som trenger
hjelp og støtte. Det går også frem at gode læringsmiljø skaper motivasjon og forebygger vansker og at
tilpasset opplæring og tidlig innsats er en viktig strategi for å sikre høyest mulig læringsutbytte og
forebygging av vansker.
Gjennom Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen ønsker regjeringen å
forsterke plikten til tidlig innsats i skolen. Oppfølgingen av stortingsmeldingen er et pågående arbeid, og
regjeringens intensjon er blant annet å gi alle skoler en lovpålagt plikt til å gi intensiv opplæring i lesing,
skriving og regning til elever i 1. til 4. klasse, dersom de strever med disse grunnleggende ferdighetene. I
juni 2017 ble et forslag om å lovfeste en plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn
som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning sendt på høring. Høringsfristen var i
september 2017.
Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.

4.3
Datagrunnlag25
4.3.1
Strategier og planer for å sikre tidlig innsats
Rana kommune fikk i 2017 5,7 mill. kr. i statlige midler til tidlig innsats. Revisjonen har fått opplyst at disse
blir fordelt til barneskolene i kommunen. Det foreligger etter det revisjonen er kjent med ingen felles
skriftlig beskrivelse eller retningslinjer for hvordan midlene skal benyttes eller hvordan grunnskolene i
kommunen skal arbeide med tidlig innsats.

25

De fire underproblemstillingene som dreier seg om tidlig innsats besvares her samlet.
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Revisjonen har fått opplyst at det i oktober 2017 ble vedtatt ny ressursfordelingsmodell gjeldende fra
01.01.2018, som vil dreie mer av de kommunale ressursene over på barneskolene i form av ressurser til
flere lærere. Skolesjef opplyser at tidligere ressursfordelingsmodell la til grunn individuelle faktorer og
antall enkeltvedtak om spesialundervisning, noe som resulterte i ulik fordeling mellom skolene og trolig en
situasjon der ungdomsskolene har fått mer enn barneskolene. Det blir opplyst at den nye
ressursfordelingsmodellen er bygget opp rundt mer objektive forhold26 (klasse og antall elever) i tillegg til
grunnbeløpet. Fjerning av faktor for antall enkeltvedtak om spesialundervisning blir opplyst å være et
insitament for å ha flere voksne i klasserommet og et signal om at det ikke skal «letes» etter problemer
med eleven. Skolesjef opplyser videre at det generelt jobbes veldig bevisst i kommunen med å dreie
ressurser til barneskolene, og satse på tidlig innsats.
Rana kommune har også fått tildelt midler27 fra Utdanningsdirektoratet (Udir) til 14
lærerspesialiststillinger28 i realfag og norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring for skoleårene
2017/2018 og 2018/2019. Det går frem av søknaden til Udir at deler av midlene skal brukes til tidlig innsats
ved barneskolene i kommunen.
Som det går frem av kapittel 3.5 er gjennomsnittlig klassestørrelse på 1.- 4. trinn i Rana kommune økende,
og var i 2016 større enn både gjennomsnittet for landet, fylket og kostragruppen. I tillegg var 1.-4. trinn
det hovedtrinnet i Rana med størst gjennomsnittlig klassestørrelse i 2016.
Rektorer ved barneskoler og kombinerte skoler fikk i spørreundersøkelsen spørsmål om tidlig innsats.
Figuren under viser svar fra rektorene på spørsmål knyttet til om kommunen har gitt felles føringer for
hvordan skolene skal jobbe med tidlig innsats.
Figur 25: Føringer for hvordan skolen skal jobbe med tidlig innsats - rektorer

Har kommunen gitt tydelige, felles føringer for hvordan
skolen skal jobbe med tidlig innsats? (N=10)
5

4

4
4
3

3

3

3
2
2
1
1

0

0
Ja

Delvis

Nei

Vet ikke

Som det går frem av figuren over, er det variasjon i svarene fra rektorene på spørsmål om kommunen har
gitt tydelige, felles føringer for hvordan skolen skal jobbe med tidlig innsats. Fire rektorer har svart «nei»,
tre rektorer har svart «delvis» og tre rektorer har svart «ja» på dette spørsmålet.
I spørreundersøkelsen fikk rektorene også spørsmål om hvorvidt skolen selv har rutiner for å sikre at
lovkravene til tidlig innsats blir oppfylt. Svarene fremgår av figuren under, og viser at et flertall av
barneskolerektorene svarer at skolen har rutiner for å sikre at kravene knyttet til tidlig innsats i
opplæringsloven blir oppfylt.

Det blir opplyst at modellen også har tilleggsfaktorer knyttet til minoritetsspråklige elever (fordeles på antall elever)
og særlig ressurskrevende elever som er unntatt fra kompetansemål.
27
Utdanningsdirektoratet: Tilsagnsbrev - utprøving av funksjon som lærerspesialist. Datert 03.07.2017.
28
Udirs pilotering av lærerspesialistordning.
26
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Figur 26: Rutiner for å sikre lovkrav om tidlig innsats - rektorer
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I intervju med rektorene blir det kommentert at skolesjef er tydelig på at ressursene til tidlig innsats skal
gå til barnetrinnet, og at tidlig innsats skal prioriteres. Samtidig peker en av rektorene på at skolesjef ikke
har gitt føringer for hvordan skolen skal utøve tidlig innsats, utover at det forutsettes at loven følges med
hensyn til ressursbruk.
Når det gjelder midlene til lærerspesialist, kommenterer rektorene i intervju at ressursen er svært
begrenset29, og at skolene nå arbeider med å vurdere hvordan ressursen best kan utnyttes. Ved en skole
er det tenkt at lærerspesialisten skal ha fokus på realfag, og det skal etableres en faggruppe i matematikk
der denne personen skal inngå. Formålet med faggruppen er å etablere en delingskultur og lære av
hverandre. Ved en annen skole er tanken at ressursen først og fremst vil brukes til kompetansebygging og
skoleutvikling, men rektor peker på at organiseringen ikke er helt optimal enda. Ved en tredje skole har
lærerspesialisten hittil blitt tatt med i plangrupper, men det blir opplyst at skolen må vurdere hvordan
ressursen skal brukes fremover.
4.3.2
Tiltak for elever som strever med grunnleggende ferdigheter på 1. – 4. årstrinn
Rektorer ved barneskoler og kombinerte skoler fikk i spørreundersøkelsen spørsmål om i hvilken grad de
opplever at skolen i løpet av elevenes første år på skolen (1. – 4. trinn) klarer å fange opp de elevene som
henger etter i lesing, skriving, og regning. Rektorenes svar fremgår av figuren under.
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En av rektorene opplyser at ressursen tilsvarer 1 time per uke.
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Figur 27: Klarer skolene å fange opp elever som henger etter i lesing, skriving og regning på 1.-4. trinn - rektorer

I hvilken grad opplever du at skolen i løpet av elevenes første
år på skolen (1. - 4. trinn) klarer å fange opp de elevene som
henger etter i ... (N=10)
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Som det går frem av figuren over, har ni av ti rektorer svart at skolen i stor grad klarer å fange opp elever
som henger etter i lesing i løpet av elevenes første år på skolen, mens det er syv rektorer som har svart
at skolen i stor grad klarer dette for elever som henger etter i skriving. Videre er det åtte rektorer som har
svart at skolen «i stor grad» klarer å fange opp elever som henger etter i regning. De øvrige rektorene har
svart at skolen «i noen grad» klarer å fange opp elever som henger etter i disse grunnleggende
ferdighetene.
Lærernes svar på tilsvarende spørsmål går frem av figuren under.
Figur 28: Klarer skolene å fange opp elever som henger etter i lesing, skriving og regning på 1.-4. trinn - lærere

I hvilken grad opplever du at skolen i løpet av elevenes første
år på skolen (1. - 4. trinn) klarer å fange opp de elevene som
henger etter i ...
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Vet ikke

Som det går frem av figuren over, er det større variasjon i svarene fra lærerne enn fra rektorene. Flertallet
av lærerne har svart at skolen i stor eller noen grad klarer å fange opp de elevene som henger etter både
i lesing, skriving og regning, men både når det gjelder skriving og regning er det en større andel som
svarer at dette er tilfelle «i noen grad» enn «i stor grad».
Et mindretall av lærerne har svart at skolen «i liten grad» klarer dette (hhv. 9 %, 13 % og 12 % for lesing,
skriving og regning), og et fåtall av lærerne har svart «ikke i det hele tatt».
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I spørreundersøkelsen til FAU ble det også rettet spørsmål om i hvilken grad skolen har system for å tidlig
fange opp elever som strever med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.
Dette spørsmålet ble kun rettet til FAU-ledere ved barneskoler og kombinerte skoler. Svarene til FAUlederne fremgår av figuren under.
Figur 29: System for å tidlig fange opp elever som strever med grunnleggende ferdigheter - FAU

I hvilken grad opplever du/FAU at skolen har gode systemer
for tidlig (i løpet av 1. - 4. trinn) å fange opp elever som
strever med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i lesing,
skriving og/eller regning? (N=7)
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Som det går frem av figuren over, opplever fire av syv FAU-ledere at skolen «i stor grad» har gode systemer
for tidlig (i løpet av 1. – 4. trinn) å fange opp elever som strever med å tilegne seg grunnleggende
ferdigheter i lesing, skriving og regning, mens to FAU-ledere har svart at skolen «i noen grad» har dette.
Rektorene fikk i spørreundersøkelsen videre spørsmål om i hvilken grad skolen setter i gang intensiv
opplæring for elever på 1. – 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. Se figuren under.
Figur 30: Intensiv opplæring til elever på 1.- 4. trinn som strever med lesing, skriving, regning - rektorer

I hvilken grad setter skolen i gang insentiv opplæring
innenfor den ordinære opplæringen for elever på 1. - 4. trinn
som strever med ...
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Som det går frem av figuren over, har over halvparten av rektorene (fem av ni) svart at skolen «i stor
grad» setter i gang intensiv opplæring innenfor den ordinære opplæringen for elever på 1. – 4. trinn som
strever med lesing, mens færre har svart at dette «i stor grad» blir gjort for elever som strever med skriving
(to av 10 rektorer) og regning (en av 10 rektorer). For både elever som strever med skriving og elever

44

som strever med regning er det flest rektorer som har svart at skolen «i noen grad» setter i gang intensiv
opplæring i ordinær opplæring (hhv. fem og åtte rektorer). Tre av 10 rektorer har videre svart at skolen «i
liten grad» setter i gang intensiv opplæring i ordinær opplæring for elever som strever med skriving. En
rektor har svart at dette «i liten grad» blir gjort for elever som strever med lesing, og det er også en rektor
som har svart at dette «i liten grad» blir gjort for elever som strever med regning.
Figuren under viser lærernes svar på tilsvarende spørsmål.
Figur 31: Intensiv opplæring til elever på 1.- 4. trinn som strever med lesing, skriving, regning - lærere

I hvilken grad setter skolen i gang insentiv opplæring
innenfor den ordinære opplæringen for elever på 1. - 4. trinn
som strever med ... (N=149)
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Som det går frem av figuren over, mener flest lærere at skolen «i noen grad» setter i verk intensiv
opplæring innenfor den ordinære opplæringen for elever på 1. – 4. trinn som strever med lesing, skriving
og regning (hhv. 42 % for lesing, 36 % for skriving og 42 % for regning). Det er også en betydelig andel
som svarer «i liten grad» på disse spørsmålene; En fjerdedel av lærerne har svart at skolen «i liten grad»
setter i verk intensiv opplæring for elever som strever med skriving og regning (26 %), mens en noe
mindre andel (13 %) svarer «i liten grad» på spørsmålet som dreier seg om lesing. En fjerdedel av lærerne
(26 %) mener at skolen «i stor grad» setter i verk intensiv opplæring for elever som strever med lesing.
En nærmere gjennomgang av svarene fra lærerne viser at det er forskjeller mellom skolene. Ved en skole
har et flertall av lærerne svart at det i stor grad blir satt i gang intensiv opplæring i lesing, skriving og
regning, mens det ved en annen skole er en betydelig del av de ansatte som har svart at det i liten grad
blir satt i gang intensiv opplæring i lesing, skriving og regning, og det er ved denne skolen flere som mener
at det i liten grad blir satt i gang tiltak i skriving og regning enn i lesing.
FAU-lederne ved barneskoler og kombinerte skoler fikk også et spørsmål om i hvilken grad skolen i løpet
av de første skoleårene (1. -4. trinn) setter i verk tiltak for å hjelpe elever som strever med lesing, skriving
og regning. Tre av syv FAU-ledere har svart at skolen «i stor grad» setter i gang tiltak, mens to FAU-ledere
har svart at skolen «i noen grad» setter i verk tiltak i løpet av de første skoleårene. To har svart «vet ikke».
I intervju med rektorene går det frem at det både er variasjon mellom skolene når det gjelder hvordan
skolene arbeider med tidlig innsats og hvilke utfordringer skolene opplever med å få dette til. To av
rektorene kommenterer at den økonomiske situasjonen gir begrensinger, men dette kommer til uttrykk på
ulikt vis på de to skolene. Ved en av skolene er tidlig innsats primært rettet mot 1., 2. og 3. trinn. Rektor
ved den aktuelle skolen kommenterer at oppfølgingen på 4. trinn ikke er så tett som den burde vært, og
peker på at dette handler om at det er vanskelig å avslutte tiltak på eldre elever, og at ressursene er låst
der. Rektor peker på at skolen fra neste år trolig vil kunne ha en tettere oppfølging også på 4. trinn.
Ved en annen skole er det mangel på økonomisk rom for spesialisering som oppleves som en utfordring.
Det blir kommentert at ønskesituasjonen er at skolen skal kunne «snu seg på femøringen» dersom de ser
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elever på 1.- 4. trinn som sliter med norsk og matematikk, men at dette er ikke mulig per i dag. Det blir
av rektor pekt på at den økonomiske rammen ikke gir rom for spesialisering, og at skolen må bruke alle
ressursene i klasserommet til enhver tid. Styrkingstiltak som kurs, intensive opplegg og direkte oppfølging
på enkeltelever blir dermed nedprioritert. Skolen har imidlertid etablert et opplegg med ressursdager etter
jul i 1. klasse, opplyser rektor. På ressursdagen bistår helsesøster, PPT og fysioterapeut skolen med en
mer helhetlig kartlegging, og i etterkant gjennomføres et oppsummeringsmøter der det legges videre
planer for eventuelle tiltak og oppfølging.
Ved en tredje skole er det etablert et ressursteam for 1. trinn, og det blir gjennomført norsk- og mattekurs
for 2., 3. og 4. trinn. Utover dette blir det opplyst at elever med svake ferdigheter i perioder kan tas med
i spesialundervisningsopplegget til elever som har vedtak om spesialundervisning.
4.3.3
Lærertetthet i norsk eller samisk og matematikk på 1. – 4. trinn
Som nevnt over er det ikke felles skriftlige retningslinjer for hvordan skolene skal arbeide med tidlig innsats.
Det blir fra kommunenivå opplyst at midlene hovedsakelig blir benyttet til lærerressurser og noe
assistentressurser.
Både rektorer og lærere ved barneskoler og kombinerte skoler fikk i spørreundersøkelsen spørsmål knyttet
til om det er særlig høy lærertetthet i norsk og matematikk på 1. – 4. årstrinn. Svarene til rektorene på
dette spørsmålet fremgår av figuren under.
Figur 32: Tidlig innsats - lærertetthet 1. - 4. trinn - rektorer

Har skolen særlig høy lærertetthet på 1. til 4. årstrinn...
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Som det går frem av figuren over, har syv av ti rektorer ved barneskoler og kombinerte skoler svart «ja»
på spørsmål knyttet til om det er særlig høy lærertetthet på 1. – 4. årstrinn i matematikk og i norsk, mens
tre rektorer har svart «delvis».
Svarene til lærerne på det samme spørsmålet går frem av figuren under.
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Figur 33: Tidlig innsats - lærertetthet 1. til 4. trinn - lærere
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I motsetning til rektorene har flest lærere svart «nei» på spørsmål om skolen har særlig høy lærertetthet
på 1. til 4. trinn i matematikk og norsk (hhv. 41 % og 38 % av lærerne har svart «nei» på disse
spørsmålene). I overkant av en fjerdedel av lærerne har svart at skolen «delvis» har høy lærertetthet i
matematikk og norsk (27 % både for matematikk og norsk), mens et mindretall av lærerne har svart «ja»
på at skolen har høy lærertetthet, med hhv. 14 % for matematikk og 17 % for norsk. Svarene varierer
imidlertid betydelig mellom skolene. Eksempelvis har 80 % av de ansatte ved en barneskole svart «nei»
på at skolen har særlig høy lærertetthet i matematikk og 62 % svart «nei» på at skolen har særlig høy
lærertetthet i norsk, mens det ved en annen skole ikke er noen av de ansatte som har svart «nei» på
spørsmålet om skolen har særlig høy lærertetthet i norsk og matematikk.
En av rektorene kommenterer i intervju at skolen klarer å oppfylle kravet om høyere lærertetthet i norsk
og matematikk på småtrinnet, og det blir opplyst at det er høyere lærertetthet på 1. til 4. trinn i norsk og
matematikk enn det er på øvrige trinn.
Også ved en annen skole er den tidlige innsatsen i hovedsak rettet mot fagene norsk og matematikk, og i
intervju med rektor blir det pekt på at skolen nok er nærmere å oppfylle lovkravene knyttet til tidlig innsats
nå enn tidligere. Flere av rektorene har i intervju vist til eksempler på hvordan skolen har jobbet med å
sikre lærertettheten på de laveste trinnene. Ved en skole var det 60 elever ved oppstart på 3. trinn, men
over tid økte elevtallet til 82. Som følge av dette måtte skolen dele trinnet i fire klasser. Ved den samme
skolen er 1. trinn i år delt i tre klasser som har hver sin kontaktlærer og to assistenter, i tillegg til to
timelærere som er inne i klassene og som gir oppfølging til enkeltelever. Ved en tredje skole har arbeidet
med tidlig innsats blitt organisert på ulikt vis fra år til år. I fjor ble kullet på 1. trinn delt i tre klasser
istedenfor to. I år har skolen flere lærerressurser på 1. trinn, og klassene er nå slått sammen igjen.
4.3.4

Tilpasset opplæring på 1.-4. årstrinn særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i
lesing og regning
Rektorer ved barneskoler og kombinerte skoler fikk i spørreundersøkelsen spørsmål om i hvilken grad den
tilpassede opplæringen på 1. – 4. årstrinn er særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing,
skriving og regning. Svarene på dette spørsmålet fremgår av figuren under.
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Figur 34: Tilpasset opplæring særlig rettet mot elever med svake ferdigheter - rektorer

I hvilken grad er den tilpassede opplæringen på 1. til 4.
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Som det går frem av figuren over, har syv av 10 rektorer ved barneskoler og kombinerte skoler svart at
den tilpassede opplæringen på 1. – 4. årstrinn i «i stor grad» er særlig rettet mot elever med svake
ferdigheter i lesing, mens tre rektorer har svart at den tilpassede opplæringen «i noen grad» er rettet mot
disse elevene. Færre rektorer har svart at den tilpassede opplæringen på 1. – 4. årstrinn «i stor grad» er
særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i skriving og i regning – her er det tre rektorer som har
svart «i stor grad» og syv rektorer som har svart «i noen grad».
Figuren under viser lærernes svar på tilsvarende spørsmål.
Figur 35: Tilpasset opplæring særlig rettet mot elever med svake ferdigheter - lærere

I hvilken grad er den tilpassede opplæringen på 1. til 4.
årstrinn særlig rettet mot elever med svake ferdigheter...
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Som figuren over viser, har flest lærere svart at den tilpassede opplæringen «i noen grad» er særlig rettet
mot elever med svake ferdigheter i lesing, skriving og regning, med hhv. 41 % for lesing og 46 % for
skriving og regning. Det er flere lærere som har svart at den tilpassede opplæringen «i stor grad» er rettet
mot elever med svake ferdigheter i lesing, enn i skriving og regning (hhv. 27 %, 17 % og 15 %). Videre
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er det særskilt for elever med svake ferdigheter i regning, en betydelig del av lærerne som mener at den
tilpassede opplæringen «i liten grad» er rettet mot disse (19 %).
Også i intervju blir det av en av rektorene kommentert at skolen særlig har rettet innsatsen mot elever
med svake leseferdighet, og at skolen ikke er like flink når det gjelder tidlig innsats i matematikk, mens en
annen rektor har pekt på at den tidlige innsatsen er rettet mot både lesing, skriving og matematikk.

4.4
Vurdering
Undersøkelsen viser at det er rettet økt oppmerksomhet mot viktigheten av tidlig innsats i grunnskolene i
Rana, og at dette fokuset har blitt tydeliggjort gjennom en ny ressursfordelingsmodell som blant annet skal
dreie ressursene mer mot de laveste trinnene. Revisjonen mener denne dreiningen er i samsvar med
nasjonale intensjoner og vektlegging av behov for tidlig innsats i grunnskolene. Samtidig registrerer
revisjonen at det ikke foreligger felles retningslinjer eller tiltak for arbeidet med tidlig innsats i grunnskolene
i Rana kommune, utover ressurstildelingen. I tillegg viser KOSTRA-tall at gjennomsnittlig gruppestørrelse
på 1. – 4. trinn i Rana er større enn på de andre hovedtrinnene, og større enn sammenligningsgruppene i
KOSTRA. Denne indikatoren viser forholdet mellom registrerte elevtimer og registrerte lærertimer på
trinnene, og er ifølge SSB30 mer valid som mål på lærertetthet enn en tidligere brukt indikator for
gjennomsnittlig klassestørrelse. Revisjonen mener derfor det er uheldig at gjennomsnittlig gruppestørrelse
i Rana er størst på småtrinnet, med tanke på opplæringslovens krav om tidlig innsats. Samtidig er dette
forhold som vil kunne påvirkes av de endringer som nå er gjort i ressursfordelingsmodellen. Revisjonen
mener det er viktig at skoleeier følger utviklingen i gjennomsnittlig klassestørrelse på småtrinnet tett
fremover, for å se om ressursfordelingsmodellen og andre tiltak bidrar til endring, slik at man sikrer
tilstrekkelig lærertetthet på 1. – 4. trinn.
Også når det gjelder de spesifikke lovkravene til tidlig innsats som foreligger per i dag, som sier at den
tilpassede opplæringen i norsk (eller samisk) og matematikk på 1. til 4. årstrinn blant annet skal innebærer
særlig høy lærertetthet, og skal være særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning,
registrerer revisjonen at det er ulikt i hvilken grad man ved skolene opplever at kravene blir etterlevd.
Revisjonen vil i den forbindelse presisere at lovkravene om tidlig innsats både omfatter norsk og
matematikk, og elever med svake ferdigheter både i lesing og regning. Videre vil revisjonen presisere at
opplæringslovens krav om tidlig innsats omfatter hele småtrinnet (1. – 4. trinn), og at det i loven ikke er
skilt mellom de ulike trinnene. Basert på svar fra rektorer og lærere synes ikke den tidlige innsatsen
innenfor regning å være like godt ivaretatt som innenfor lesing, og det blir gitt eksempler på at tidlig innsats
på 4. trinn har blitt nedprioritert til tross for at man har sett klare behov også på dette trinnet. Dette er
etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende.
Det går videre fram av undersøkelsen at både lærere og rektorer mener at skolene ofte klarer å fange opp
elever med utfordringer innenfor grunnleggende ferdigheter tidlig, men at de i betydelig mindre grad klarer
å sette i verk tiltak overfor disse elevene for å øke de grunnleggende ferdighetene. En betydelig andel av
lærerne mener at det i liten grad blir satt inn intensive tiltak i den ordinære opplæringen for å bistå elever
som sliter med grunnleggende ferdigheter, og revisjonen mener dette ikke er tilfredsstillende. Også
rektorer peker på at skolene ikke makter å gjennomføre tiltak selv om de ser behovet. Revisjonen
registrerer også at det synes å være mer fokus på å følge opp og øke de grunnleggende ferdighetene
innenfor lesing, enn innenfor skriving og regning. Videre registrerer revisjonen at det basert på svar fra
både rektorer og lærere er til dels store forskjeller mellom skolene. Det at skolene i kommunen i ulik grad
setter i verk tiltak overfor elever på de laveste trinnene som sliter med de grunnleggende ferdighetene
lesing, skriving og regning, medfører etter revisjonens vurdering risiko for at elever ved ulike skoler i
kommunen ikke får et likeverdig opplæringstilbud. I høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet, i
forbindelse med forlag om en styrking av kravene til tidlig innsats i opplæringsloven, blir det pekt på at
«dersom det ikke settes i verk tiltak tidlig i opplæringsløpet, blir forskjellene i læringsutbytte mellom
elevene forsterket og de blir større utover i opplæringsløpet.»31

Statistisk Sentralbyrå.
Kunnskapsdepartementet: Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven (Plikt til å tilby intensiv opplæring
og plikt til flerfaglig samarbeid). Høringsnotat, 14. juni 2017.
30
31
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Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, som viser at det er forskjeller mellom skolene i arbeidet
med tidlig innsats, mener revisjonen det kan være grunn til å vurdere å etablere noen felles føringer og
forventninger til hvordan skolene skal arbeide med tidlig innsats, og sikre at elever med behov for særlig
oppfølging både blir fanget opp og fulgt opp i samsvar med intensjonene om tidlig innsats og de konkrete
lovkravene. Det er slik revisjonen ser det mulig at endringene i ressurstildelingen vil kunne være til hjelp i
barneskolenes arbeid med tidlig innsats, men revisjonen mener det er viktig at skoleeier følger dette tett
opp i tiden som kommer, for å sikre at behov i størst mulig grad både blir avdekket og fulgt opp tidlig ved
alle skolene.
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5.

Vurdering av behov for
spesialundervisning

5.1
Problemstilling
I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:
I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at eventuelle behov for spesialundervisning blir
fanget opp og vurdert?
Under dette:
d) I hvilken grad sikrer kommunen at det som del av underveisvurderingen for den enkelte elev
blir vurdert om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
e) I hvilken grad blir det vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære
opplæringstilbudet i tilfeller der det er tvil om eleven har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen?
f)

Er det etablert formålstjenlige system for samhandling mellom skolene og PPT i tilfeller der
skolen mener at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring?

5.2
Revisjonskriterier
5.2.1
Vurdering av læringsutbytte og tiltak innenfor ordinær undervisning
Av § 3-11 i forskrift til opplæringsloven går det frem at eleven minst en gang hvert halvår har rett til en
samtale med kontaktlæreren om sin utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene, samt at «læraren
skal vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova § 5-1 og § 5-4.»
Det går også frem av veiledning knyttet til felles nasjonalt tilsyn 2014-201732 at skolen må sørge for å ha
en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne løpende vurderer om eleven får tilfredsstillende
utbytte av opplæringen. Videre står det at:
Før det blir aktuelt å gi spesialundervisning til en elev som har vansker med å følge den ordinære
opplæringen, må skolen vurdere om vanskene kan avhjelpes gjennom tilpasset opplæring. Dette
innebærer at skolen må vurdere om eleven vil kunne få et tilfredsstillende utbytte ved at den for eksempel
endrer vurderingspraksis og arbeidsmåter gjennom å gi andre arbeidsoppgaver eller bruke annet
lærestoff og andre læremidler. Skolen må også vurdere om det må foretas endringer i læringsmiljøet
som kan medføre at eleven får tilfredsstillende utbytte; for eksempel gjennom å variere organisering av
og intensiteten i opplæringen.33

Av opplæringsloven § 5-4 går det frem at «Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng
spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt
prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte
før det blir gjort sakkunnig vurdering.» Når det gjelder siste setning, er det i veiledningsmateriell fra
Utdanningsdirektoratet vist til kravet om å vurdere om det kan gjøres endringer eller tilpasninger gjennom
tilpasset opplæring, for at eleven skal få tilfredsstillende utbytte av opplæringen (se over). Videre er det
presisert at «når skolen vurderer det slik at eleven vil få tilfredsstillende utbytte ved å foreta enkelte
tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen, plikter skolen å sørge for at tiltakene blir satt i verk
snarest.»

Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/skolens-arbeid-medelevenes-utbytte-av-opplaringen/.
33
Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/skolens-arbeid-medelevenes-utbytte-av-opplaringen/.
32
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5.2.2
Samarbeid med PPT
I opplæringsloven § 5-3 blir det stilt krav om en sakkyndig vurdering før det kan fattes vedtak om
spesialundervisning:
Før kommunen (…) gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 (…) skal det liggje føre ei sakkunnig
vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for
spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. (…)

Det er PPT som ifølge opplæringsloven § 5-6 skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der
loven krever det.
I tillegg til det individrettede arbeidet knyttet til sakkyndige vurderinger, skal skolene samarbeide med PPT
på systemnivå. Av opplæringsloven § 5-6 andre ledd går det frem at PPT «skal hjelpe skolen i arbeidet
med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med
særlege behov». I St. meld. nr. 18 (2010-2011) blir det pekt på at PPT bør bruke mer tid på det
systemrettede arbeidet, dvs. å bistå skolene når det gjelder forebyggende arbeid og kompetanse- og
organisasjonsutvikling. Det blir i stortingsmeldingen lagt vekt på prioriteringen av systemarbeid. Dette er
viktig fordi elevenes særskilte behov ikke nødvendigvis trenger å være knyttet til forhold ved eleven.
Behovene kan også skyldes skolens valg rundt organisering av klassen og opplæringen, mangel på
nødvendig kompetanse og forhold rundt klasseledelse. PPT bør derfor på et tidlig tidspunkt gi råd til skolen
om løsninger og tiltak som gjør at eleven kan få et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære
opplæringen, slik at det ikke blir nødvendig å henvise eleven til PPT og fatte enkeltvedtak.
Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.

5.3
Vurdering av om eleven har tilfredsstillende læringsutbytte
5.3.1
Datagrunnlag
Rana kommune har et årshjul som beskriver hvordan skolene i kommunen skal arbeide med kartlegging
av elever som grunnlag for arbeidet med tilpasset opplæring34. I årshjulet er arbeidet med kartlegging
vektlagt, og det er beskrevet hvordan lærerne skal jobbe med planlegging, gjennomføring og oppfølging
av kartlegging. Videre er målområdene for kartleggingsprosessen tydeliggjort35, og disse målområdene er
lagt inn i årshjul for å tydeliggjøre når de ulike kartleggingsprosessene skal foregå. Revisjonen har også
fått opplyst at kommunen i tillegg benytter it-verkstøyet Vokal for sammenstilling av de ulike testene og
kartleggingene av elevene, slik at man får et mer helhetlig bilde.
Revisjonen har videre fått tilsendt årshjul for enkelte skoler, som også omtaler arbeidet med tilpasset
opplæring og kartlegging gjennom skoleåret. Årshjul for Utskarpen skole36 omtaler for eksempel aktiviteter
knyttet til skolens arbeid med tilpasset opplæring gjennom skoleåret. Årshjulet viser ansvarområdene til
TPO-leder, kontaktlærere, faglærere, andre team ved skolen, samt på hvilke områder PPT har et ansvar.
Årshjul for Storforshei skole37 omtaler når ulike kartleggingsprøver skal gjennomføres, i tillegg til frister for
individuell opplæringsplan, halvtårsvurderinger mv.
Rektorene fikk i spørreundersøkelsen spørsmål knyttet til om skolene har rutiner som sikrer at det som del
av underveisvurderingen for den enkelte elev blir vurdert om eleven har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen. Figuren under viser rektorenes svar.
Figur 36: Rutiner for å vurdere om eleven har tilfredsstillende læringsutbytte - rektorer

Rana kommune: Formål med kartlegginger: Best mulig trivsel, læring og faglig fremgang for alle elever. Udatert.
Disse er: Inkluderende læringsmiljø, leseferdigheter, regneferdigheter, engelskferdigheter, digitale ferdigheter,
svømme- og livredningsopplæring og fin- og grovmotorikk.
36
Rana kommune: Årshjul TPO, Utskarpen barne- og ungdomsskole. Udatert.
37
Rana kommune: Årshjul, Storforshei skole, tidsfrister for IOP og tester/prøver.
34
35
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I hvilken grad har skolen der du er rektor rutiner som sikrer
at det som del av underveisvurderingen for den enkelte elev
blir vurdert om eleven har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen? (N=14)
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Som det går frem av figuren over, har et flertall av rektorene (ni av 14) svart at skolen «i noen grad» har
rutiner som sikrer at det som del av underveisvurderingen for den enkelte elev blir vurdert om eleven har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, mens fem rektorer har svart at skolen «i stor grad» har dette.
Lærerne fikk spørsmål om de som del av underveisvurderinger av den enkelte elev vurderer om eleven har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Svarene fremgår av figuren under.
Figur 37: Vurdering av tilfredsstillende læringsutbytte som del av underveisvurdering - lærere

Vurderer du som del av underveisvurderingen av den enkelte
elev om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?
(N=199)
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Som det går frem av figuren over, har ca. halvparten av lærerne (53 %) svart at de «som oftest» vurderer
om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen som del av underveisvurderinger av den enkelte
elev. Omtrent en tredjedel av lærerne har svart at de «alltid» gjør dette, mens 11 % har svart at de «noen
ganger» gjør dette. Et fåtall har svart «sjelden» og «aldri», med hhv. 1 %38 på begge svaralternativ. Med
unntak av en skole, er det ved alle skolene flest lærere som har svart at de «som oftest» vurderer om
eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen som del av underveisvurderingen. Ved skolen der dette

38

1 % utgjør her 2 personer.
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ikke er tilfelle (en ungdomsskole), har flest lærere (nær halvparten) svart at de «alltid» vurderer om eleven
har tilfredsstillende utbytte av opplæringen som del av underveisvurderingen.
På spørsmål om det ved skolen blir drøftet hva det vil si at elever har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen, og i hvilke sammenhenger dette blir drøftet, svarer flere av rektorene (i et åpent
kommentarfelt) at dette blir drøftet i fellestid og i skolens TPO-team. Enkelte peker på at disse drøftingene
blir for usystematiske og at skolen bør ha mer fokus på dette temaet.
Lærernes svar på om det er tydelig for dem hva det vil si at en elev har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen vises i figuren under.
Figur 38: Tilfredsstillende læringsutbytte - lærere

I hvilken grad er det tydelig for deg hva det vil si at en elev
har tilfredsstillende utbytte av opplæringen? (N=199)
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Som det går frem av figuren over, opplever flest lærere (60 %) at det «i stor grad» er tydelig for dem hva
det vil si at en elev har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, mens i overkant av en tredjedel av lærerne
(37 %) «i noen grad» opplever dette som tydelig.
Lærere som i spørreundersøkelsen har oppgitt at de er kontaktlærere, ble bedt om å ta stilling til en påstand
knyttet til om det er elever i kontaktlærergruppen som etter deres mening burde hatt spesialundervisning,
men som per i dag ikke har det. Svarene til kontaktlærerne fremgår av figuren under.
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Figur 39: Elever som burde hatt spesialundervisning - kontaktlærere
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Som det går frem av figuren over, er nærmere en tredjedel av kontaktlærerne «helt enig» i at det går en
eller flere elever i vedkommende sin kontaktlærergruppe som etter deres mening burde hatt vedtak om
spesialundervisning, men som ikke har det per i dag. Nesten en like stor del (29 %) er «delvis enig» i
dette, mens hhv. 14 % og 21 % er «delvis uenig» og «helt uenig». Merk at det er variasjon mellom skolene
i dette spørsmålet. Ved en ungdomsskole har 60 % av lærerne svart at de er «helt enig» i påstanden, mens
det ved en annen ungdomsskole ikke er noen av lærerne som er «helt enig» i påstanden. Ved førstnevnte
skole er det en relativt høy andel av elevene som har vedtak om spesialundervisning, mens det ved
sistnevnte skole er en relativt lav andel elever med spesialundervisning. Ved begge de kombinerte skolene
er delen lærere som svarer «helt enig» ganske høy, med 44 % på den ene skolen og 50 % på den andre
skolen. Det er en del variasjon mellom barneskolene, og mange av barneskolene har en stor andel lærere
som svarer «helt enig». I fritekstkommentar der lærerne som svarte at de var enige i påstanden over ble
bedt om å utdype årsaker, ble det pekt på mange ulike forhold. Særlig blir det vist til lang ventetid hos
PPT, samt at tiltak prøves ut i ordinær opplæring først. Det vises også til at foreldre ikke ønsker henvisning
til PPT, samt at elever i noen tilfeller har fått vurdert behov for spesialundervisning men har fått avslag.
I intervju med rektorene går det frem at det er variasjon mellom skolene både når det gjelder om skolene
har tydelige system og rutiner som sikrer at det gjøres en vurdering av om elevene har tilfredsstillende
læringsutbytte, og om rektor opplever at lærerne har en tilstrekkelig bevissthet om hva det vil si å ha
tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
To av rektorene kommenterer i intervju at de opplever at lærerne er bevisste på hva det vil si å ha
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og viser til at det er drøftinger og dialog om dette på skolen. En
tredje rektor opplyser at det er brukt fellestid på temaet, men at det i praksis er relativt stor forskjell i
hvordan lærerne forstår begrepet og hvordan de imøtekommer dette i hverdagen. En fjerde rektor
kommenterer at «tilfredsstillende» utbytte er et vanskelig begrep, som skolen i liten grad har diskutert.
Denne rektoren viser til at mange ansatte nok ikke er veldig bevisst på innholdet i begrepet. I intervju går
det frem at også PPT og skolesjef opplever at bevisstheten når det gjelder vurdering av hva som er
tilfredsstillende læringsutbytte varierer blant skolene og blant lærerne.
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Det er i varierende grad etablert system som skal sikre at lærerne vurderer om eleven har et
tilfredsstillende utbytte, og at elever som ikke har et tilfredsstillende læringsutbytte blir fanget opp
uavhengig av om lærerne har gjort denne vurderingen. En av rektorene (ungdomsskole) har i intervju
opplyst at rektor og sosialrådgiver har møter med klasseteamene på skolen (teamet består av to
kontaktlærere og evt. faglærere) der klasselisten gjennomgås, og der elever med utfordringer blir diskutert
enkeltvis. Rektor kommenterer at de i etterkant av slike møter ofte sitter igjen med en liste på 10-12 elever
som lærere er bekymret for, og som henvises til skolens TPO-team. Det blir pekt på at disse prosessene
sikrer at det er grundige gjennomganger av hver enkelt elev, og skolen opplever at de har god oversikt.
En annen rektor (barneskole) opplyser at inspektøren ved skolen går gjennom alle kartleggingsprøvene,
og gjør analyser av disse. Det blir pekt på at dette fungerer som en kvalitetssikring når det gjelder å kunne
avdekke utfordringer som ikke er blitt fanget opp av lærer. Når det gjelder kartlegging kommenterer også
rektor at det finnes gode veiledere for å gjøre analyser av resultatene, men at skolen har et
forbedringspotensial når det gjelder å bruke analysene i det videre arbeidet.
PPT kommenterer at det innenfor læringsmålene er stor frihet til å tilpasse opplæringen, og at det ikke
trenger å være et avvik at eleven ikke klarer å følge klassens progresjon. PPT peker på at denne
bevisstheten nok ofte mangler på skolene, men at det også er krevende for en lærer å lage tilpassede
opplegg med ulike vinklinger. PPT mener at både de selv og skolene trenger å jobbe mer med både
kartlegging og evaluering av tilfredsstillende læringsutbytte, for å kunne si noe om når utbyttet er
tilfredsstillende. Det blir kommentert at skolene må bevege seg bort fra at læreboken er malen, og ha
fokus på at eleven skal kunne være i klassen med et eget opplegg. PPT ser at de også kan være for snare
med å skrive vurderinger på spesialundervisning, og erkjenner at de også har en jobb å gjøre når det
gjelder hva som er et tilfredsstillende læringsutbytte.
5.3.2
Vurdering
Undersøkelsen viser at bare en tredjedel av lærerne alltid vurderer om en elev har tilfredsstillende utbytte
av opplæringen som del av underveisvurderinger av den enkelte elev. Undersøkelsen viser også at over en
tredjedel av lærerne bare i noen grad opplever at det er tydelig for dem hva det vil si at en elev har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det at mange kontaktlærere mener at det er elever som burde
hatt spesialundervisning, men som ikke har det, kan etter revisjonens vurdering ha ulike forklaringer. For
det første kan det dreie seg om et reelt behov som er meldt, men der eleven på grunn av lang
saksbehandlingstid ikke har fått avklart en eventuell rett til spesialundervisning. For det andre kan det for
eksempel dreie seg om ulike forståelser (for eksempel mellom læreren og PPT, som er sakkyndig instans,
og/eller rektor som har vedtaksmyndighet) av hva som er et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og
dermed hva som er «terskelen» for å kunne ha rett til spesialundervisning. Revisjonen vil i denne
sammenheng presisere at opplæringen for det store flertallet av elevene skal tilpasses innenfor rammene
av den ordinære opplæringen, og at det er viktig å jobbe kontinuerlig både med en bevisstgjøring om dette
og med å sikre at undervisningspersonalet har den kompetanse og de verktøy som skal til for å klare dette
i størst mulig grad.
Revisjonen mener at det at også rektorer og PPT peker på ulike tilnærminger til hva som er å anse som et
tilfredsstillende læringsutbytte, og behov for å rette mer fokus mot denne vurderingen, er tydelige
indikasjoner på at dette er et tema skoleeier og den enkelte skole i Rana bør jobbe med fremover.
Vurderingen av om en elev har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen er en
skjønnsmessig vurdering, og kan oppleves som utfordrende for mange lærere. Elever som ikke har et
tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett på spesialundervisning. Revisjonen vil derfor
presisere viktigheten av å ha gode rutiner for å sikre at det som del av underveisvurderingen blir gjort
individuelle vurderinger av om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, siden det er disse
vurderingene som ligger til grunn for eventuelle ytterligere undersøkelser for å finne ut om eleven har
behov for spesialundervisning. Revisjonen mener det vil kunne styrke disse prosessene å etablere formelle
rutiner som både bekrefter det vurderingsansvaret som lærerne har, og som sikrer at det er
kontrollmekanismer som bidrar til at lærerne aktivt må ta stilling til i hvilken grad den enkelte elev har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Per i dag varierer det i hvilken grad det foreligger slike rutiner ved
skolene. Revisjonen vil i den sammenheng også vise til veileder om spesialundervisning, der det er presisert
at «Rektor har et selvstendig ansvar for at det blir vurdert om alle elevene får tilfredsstillende utbytte av
opplæringen». Tydeligere system og rutiner vil kunne bidra til å redusere risikoen for ulik praksis og
mangler i disse vurderingene, og til å sikre at elever i «gråsonen» eller med uttalte utfordringer når det
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gjelder det å ha tilfredsstillende utbytte av opplæringen, blir fanget opp så tidlig som mulig. Samtidig er
det også viktig å presisere at det at eleven skal ha «tilfredsstillende utbytte» ikke betyr at eleven trenger
å ha et optimalt utbytte.

5.4
Utprøving av tiltak ved tvil om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen
5.4.1
Datagrunnlag
I kommunens rutine for skolenes arbeid med tilpasset opplæring (se omtale i kapittel 3.3) er det en
saksgangsbeskrivelse i seks faser knyttet til barn som ikke har tilfredsstillende utbytte av
opplæringstilbudet eller ikke ser ut til å trives på skolen. Fase en i beskrivelsen viser til at lærere skal
henvise til skolens TPO-team ved mistanke om at en elev ikke får tilfredsstillende utbytte av
opplæringstilbudet. Det går frem av rutinen at skolen har plikt til å vurdere elevens læringsutbytte ved å
kartlegge og beskrive, og vurdere hvilke tiltak som skal prøves og justere ved å prøve ut tiltak innenfor
skolens rammer. Videre går det frem at det etter utprøving av tiltak skal gjøres en ny vurdering hvor lærere
og TPO-team avgjør om tiltak fungerer tilfredsstillende, eller om eleven må henvises videre til PPT, evt. til
tverrfaglig team ved behov for tverrfaglig kompetanse.
I spørreundersøkelsen ble rektorene bedt om å ta stilling til en påstand knyttet til om det blir prøvd ut tiltak
før elever blir henvist til PPT. Svarene til rektorene fremgår av figuren under.
Figur 40: Utprøving av tiltak før henvisning til PPT - rektorer

Ved skolen der jeg er rektor blir alltid tiltak i den ordinære
undervisningen vurdert og eventuelt prøvd ut før elever blir henvist til
PPT for sakkyndig vurdering (N=14)
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Som det går frem av figuren over, har de fleste av rektorene (12 av 14) svart at de er «helt enig» i at tiltak
blir vurdert og prøvd ut før elever blir henvist til PPT for sakkyndig vurdering. De resterende to rektorene
har svart «delvis enig» og «delvis uenig» på denne påstanden.
Figuren under viser lærernes svar på den samme påstanden.

57

Figur 41: Utprøving av tiltak før henvisning til PPT - lærere

Ved skolen der jeg jobber blir alltid tiltak i den ordinære
undervisningen vurdert og eventuelt prøvd ut før elever blir
henvist til PPT for sakkyndig vurdering (N=198)
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Som det går frem av figuren over, er ca. halvparten av lærerne «helt enig» i at det ved skolen der de
jobber alltid blir vurdert og prøvd ut tiltak i den ordinære undervisningen før elever blir henvist til PPT for
sakkyndig vurdering. I overkant av en tredjedel av lærerne er «delvis enig» i at det alltid blir prøvd ut tiltak
før henvisning til PPT.
I intervju med rektorene går det frem at skolene har fokus på å prøve ut tiltak i ordinær opplæring, og det
blir vist til at det er en grundig prosess med utprøving av tiltak før henvisning til PPT. Flere rektorer trekker
frem at TPO-teamet i stor grad er involvert med veiledning og bistand til lærere i forbindelse med utprøving
av tiltak i ordinær opplæring. En av rektorene har i intervju pekt på at teamleder for TPO-teamet ofte har
kontakt med PPT, som bistår skolen mye, men at skolen også selv er flinke til å prøve ut tiltak og komme
tidlig i gang med tiltak før henvisning til PPT. Det blir også opplyst at skolen prøver ut en del tiltak før de
drøfter en sak med PPT slik at de har noe konkret å diskutere. Det blir utdypet at det samtidig er vanskelig
å tilrettelegge og tilpasse opplæringen når det bare er en lærer i klassen, og teamleder opplever også at
det er vanskelig å veilede lærerne på dette når det bare er en lærer i klasserommet. Det blir pekt på at
selv om det varierer i hvilken grad skolen lykkes med tiltak i ordinær undervisning er det god hjelp i å ha
et TPO-team som har oversikt over tiltak og som kan bistå kontaktlærerne med dette. PPT kommenterer i
intervju at de opplever at skolene aktivt etterspør bistand fra PPT når det gjelder tilpasninger i ordinær
opplæring, og at dette i hovedsak er knyttet til lese- og skrivevansker og adferd. PPT opplyser at det i disse
sakene er den aktuelle læreren som henviser saken til skolens TPO-team, og det blir gitt innspill til tiltak
fra PPT i møte i TPO-teamet. Se kapittel 5.5 nedenfor for ytterligere drøfting av systemer for samarbeid
mellom skolene og PPT i individsaker.
Flere av rektorene kommenterer i intervju at skolene har ansatte med spesialpedagogisk kompetanse, men
det går frem at det varierer i hvilken grad skolene opplever at de får utnyttet denne kompetansen på best
mulig måte. En av rektorene kommenterer at skolen opplever at de har for lite ressurser til å sette inn
tiltak på personalfronten ved akutte behov hos enkeltelever. Det blir utdypet at skolens størrelse kombinert
med begrenset økonomisk ramme gir begrensinger for den organisatoriske fleksibiliteten når det oppstår
akutte behov for tiltak, og at enkelttilfeller vil kunne utgjøre ganske store endringer på mange trinn når
det gjelder hvordan skolen skal løse dette. Dette som følge av at lærerne som har spesialkompetanse er
kontaktlærere i tillegg. Samtidig blir det pekt på at skolen erfarer at andre tiltak kan prøves ut, og at ikke
alle tiltak nødvendigvis handler om personalressurser.
5.4.2
Vurdering
Revisjonen mener det er positivt at krav om å vurdere og prøve ut tiltak innenfor ordinær opplæring er
tydeliggjort gjennom skriftlige rutiner, og at det er etablert rutiner for at lærerne kan få bistand til å vurdere
hvilke tiltak som kan være aktuelle i den enkelte sak. Videre mener revisjonen at det er positivt at PPT,
gjennom skolenes TPO-team, er involvert i prosesser med å vurdere tiltak innenfor ordinær opplæring.
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Dette er i samsvar med nasjonale ambisjoner om en tydeligere vektlegging av PPTs systemrettede arbeid.
Se likevel også kapittel 5.5 under, der enkelte utfordringer knyttet til skolenes samarbeid med PPT i slike
saker blir drøftet, og der det går frem at skolene ikke alltid opplever å få den bistanden de har behov for i
denne fasen.
Videre går det frem at ikke alle – verken rektorer eller lærere – fullt ut kan bekrefte at tiltak blir vurdert
og eventuelt prøvd ut før henvisning til PPT for sakkyndig vurdering. Dette indikerer at det kan være
forskjeller mellom skolene når det gjelder praktiseringen av disse prosessene. I tillegg kommer det frem
at det av hensyn til ressurser til tider er vanskelig å prøve ut tiltak i praksis, selv om man ser hvilke tiltak
som kunne vært hensiktsmessige. Revisjonen vil, basert på de forskjellene og utfordringene som kommer
frem, presisere viktigheten av å opprettholde fokus på at opplæringen – for de aller fleste elever – skal gis
innenfor rammene av den ordinære opplæringssituasjonen. Dette forutsetter i enkelte tilfeller at man gjør
tilpasninger av enten organisering, undervisningsmetoder eller andre forhold, for å sikre at enkeltelever i
klassen eller gruppen skal kunne få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. For å få best mulig systemer
rundt det å vurdere og prøve ut tiltak for å gi elever et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, bør det
blant annet vurderes hvorvidt det er mulig å legge til rette for enda bedre samarbeid med PPT i denne
fasen. Se kapittel 5.5.2 for ytterligere vurderinger rundt dette temaet.

5.5
System for samhandling mellom skolene og PPT
5.5.1
Datagrunnlag
Det blir i beskrivelse fra kommunen opplyst at alle skoler har faste møter i TPO-team (tilpasset opplæring),
der skolens TPO-leder/spesialpedagog samt PPTs kontaktpersoner møter. Det er opplyst at disse møtene
blir avholdt en gang per måned på de største skolene. Videre er det opplyst at alle skoler har faste T-team
(tverrfaglig team) der bekymringer rundt en elev kan drøftes. I dette teamet møter rektor, TPO-leder,
helsesøster, barnevern og PPT.
I beskrivelse fra kommunen går det videre frem at skolene kan henvise til PPT både på individ- og
systemnivå, og at alle saker skal være diskutert med PPT i forkant av en henvisning. Det blir opplyst at
dette som oftest gjøres i TPO-team. Det blir opplyst at foreldre alltid er involvert og delaktige i prosesser
og eventuell utredning. Det foreligger henvisningsskjema både for individ- og systemsaker. Som nevnt
under kapittel 3.7 er det også utarbeidet skriftlige samarbeidsavtaler mellom PPT og den enkelte skole,
som inneholder et «årshjul» med planlagte møter/saker mellom PPT og skolene.
I spørreundersøkelsen fikk rektorene spørsmål knyttet til om det er etablert rutiner for drøfting av saker
med PPT i tilfeller der skolen mener at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, og
om skolene får tilstrekkelig bistand fra PPT i slike tilfeller. Svarene til rektorene går frem av figuren under.
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Figur 42: Drøfting med PPT i saker der det er tvil om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen - rektorer

Forhåndsdrøfting av saker og bistand fra PPT (N=14)
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Som det går frem av figuren over, har de fleste av rektorene (11 av 14) svart at det «i stor grad» er
etablert rutiner for drøfting av saker med PPT i tilfelle der skolen mener at en elev ikke har tilfredsstillende
utbytte av ordinær opplæring. Tre rektorer har svart at dette «i noen grad» er etablert.
Når det gjelder i hvilken grad skolen får tilstrekkelig bistand fra PPT i saker der skolen er i tvil om en elev
har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, mener halvparten av rektorene (syv av 14) at skolen «i stor
grad» får tilstrekkelig bistand fra PPT, mens den andre halvparten (syv av 14) mener at skolen «i noen
grad» får tilstrekkelig bistand fra PPT i slike saker.
Også lærerne fikk spørsmål om i hvilken grad skolen får tilstrekkelig bistand fra PPT i saker der det er tvil
om en elev har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, se figuren under.
Figur 43: Bistand fra PPT i enkeltsaker - lærere

I hvilken grad får skolen tilstrekkelig bistand fra PPT i saker der
skolen er i tvil om en elev har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen? (N=196)
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I likhet med rektorene, er det en betydelig andel av lærerne som har svart at skolen «i noen grad» får
tilstrekkelig bistand fra PPT i saker der skolen er i tvil om en elev har tilfredsstillende utbytte av opplæringen
(42 % av lærerne har svart dette), jf. figuren over. I overkant av en fjerdedel av lærerne (27 %) har svart
«i stor grad», mens 13 % har svart «i liten grad» og 2 %39 har svart «ikke i det hele tatt».
Det er noe variasjon mellom skolene når det gjelder i hvilken grad lærerne opplever at skolen får
tilstrekkelig bistand fra PPT i saker der skolen er i tvil om en elev får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
Ved to ungdomsskoler har i overkant av en fjerdedel av lærerne svart at skolen «i liten grad» får
tilstrekkelig bistand fra PPT i slike saker, mens det ved en tredje ungdomsskole ikke er noen av lærerne
som har svart dette. Ved en av ungdomsskolene som har en relativt høy andel av lærerne som har svart
«i liten grad» er det samtidig en stor del av lærerne (57 %) som har svart at skolen «i stor grad» får
tilstrekkelig bistand fra PPT. Også ved enkelte barneskoler er det en betydelig andel av lærerne som har
svart «i liten grad» (18 % og 22 %), mens det ved andre barneskoler er en mindre del av lærerne som har
svart dette.
Rektorene fikk videre spørsmål om i hvilken grad PPT hjelper skolen med å vurdere og prøve ut tiltak i
ordinær opplæring for enkeltelever. Rektorenes svar på dette spørsmålet går frem av figuren under.
Figur 44: Bistand fra PPT i utprøving av tiltak i ordinær opplæring - rektorer

I hvilken grad hjelper PPT skolen med å vurdere og prøve ut tiltak i
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Som det går frem av figuren over, varierer det i hvilken grad rektorene opplever at PPT hjelper skolen med
å vurdere og prøve ut tiltak i ordinær opplæring for enkeltelever. Svarene til rektorene fordeler seg relativt
jevnt mellom svaralternativene «i stor grad», «i noen grad» og «i liten grad» med hhv. fire, fem og fire
rektorer som har valgt disse svaralternativene. Det er også en rektor som har svart at PPT «ikke i det hele
tatt» hjelper skolen med å vurdere og prøve ut tiltak i ordinær opplæring.
PPT har i intervju pekt på at det er høyt prioritert å stille på TPO-teamene ved skolene. Revisjonen har fått
opplyst at det er en intern teamorganisering i PPT, med tre team som er inndelt etter geografi. Det blir
opplyst at de interne teamene har det formelle ansvaret for kontakt med skolene, men at det er relativt
faste kontaktpersoner mellom PPT og skolene.
I intervju med rektorene blir det kommentert at PPT er en god samarbeidspartner som aktivt deltar i
skolenes TPO-team. Ved en av skolene deltar ikke PPT i selve TPO-teamet, men har faste møter med
sosialrådgiver ved skolen der også aktuell lærer/ledelse kan delta ved behov. PPT har opplyst at lærere
også ringer eller tar kontakt med PPT direkte, utover møtene i TPO-team, og at PPT kan komme og
observere på skolen og gi veiledning etter dette. Det blir samtidig kommentert at PPT ideelt sett burde
observert i klassen og snakket med alle elever som henvises PPT, men at dette vil være svært
39

2 % utgjør her fire personer.
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ressurskrevende. PPT-leders oppfatning er at skolene svært ofte ønsker at PPT observerer eleven, også i
en før-tilmeldingsfase.
Når det gjelder de tverrfaglige teamene på skolene (t-team), der PPT også deltar, er det variasjon i hvilken
grad skolene opplever at disse fungerer. Det blir av en rektor pekt på at skolen erfarer at det ofte er frafall
fra en eller flere av etatene, og at møtene blir utsatt. Rektor peker også på at skolen selv har god
kompetanse og en tiltaksliste som fungerer, og at de ikke opplever at det «kommer så mye nytt» ut av
møtene i t-team. Det blir opplyst at det heller ikke blir meldt inn så mange saker til dette forumet, og at
det er tett telefonisk kontakt med etatene i saker som må tas opp med riktig instans umiddelbart. En annen
rektorer kommenterer at møtene i t-team er et fora der lærere tidlig kan ta opp bekymringer rundt elever.
Rektor peker på at det blir hentet inn samtykke og at foreldre inviteres til å delta på møtene, da erfaringen
er at sakene tar lenger tid dersom de behandles anonymt.
Flere har også pekt på at Familiens møte er et godt og mye brukt tiltak. Dette er et tverrfaglig tilbud der
foreldre kan presentere sin bekymring for ulike instanser, og saken blir henvist til riktig instans der og da.
PPT kommenterer at de ser at skolene henviser foreldre til dette tilbudet i de tilfellene de mener det er
behov for en tverrfaglig tilnærming. Det blir pekt på at det er viktig at foreldrene eier saken, og revisjonen
har fått opplyst at en sak kun blir diskutert dersom det er foreldre som legger den frem, men at foreldre
kan ta med lærer på møtet om ønskelig.
Som nevnt under kapittel 3.7 om det systemrettede samarbeidet mellom PPT og skolene, har PPT over
lengre tid hatt ventelister på individsaker. En rektor kommenterer at skolen kan sette inn tiltak selv i
påvente av sakkyndig vurdering fra PPT som følge av at skolen har spesialpedagogisk kompetanse og en
del i «verktøykassen» som de kan bruke, og det blir pekt på at skolen i mange tilfeller har satt i gang tiltak
flere år før den sakkyndige vurderingen fra PPT foreligger. Det blir kommentert at det å få sakkyndig
vurdering fra PPT og å få veiledning om tiltak i ordinær opplæring til tider kan ta noe lang tid, særlig om
teamlederen for TPO-teamet ved skolen har mye å gjøre og ikke i like stor grad kan gjøre kartlegginger.
Samtidig blir det pekt på at PPT gir skolen en del gode tips om tiltak. En annen rektor kommenterer at
skolen ikke alltid får den bistanden de har behov for selv om PPT er en god samarbeidspartner. Det blir
pekt på at dette til dels handler om at tiltakene som PPT foreslår allerede er prøvd ut av skolen, og at
skolen i tillegg opplever et økende problem knyttet til fravær. Det blir pekt på at Rana kommune i sum ikke
har god nok kompetanse på dette, og i noen av tilfellene blir det møte på møte uten at man kommer videre
i saken. Rektor har opplyst at fellesnevneren for økende fraværsproblematikk er psykiatri som gjør at det
er vanskelig for eleven å gå på skolen. Det blir pekt på at skolen legger til rette, men erfarer at det er
andre bakenforliggende årsaker som gjør at de kommer til kort.
5.5.2
Vurdering
Revisjonens overordnede vurdering er at Rana kommune har lagt til rette for en hensiktsmessig
samhandling mellom skole og PPT i tilfeller der skolen mener at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av
ordinær opplæring. Praksisen med å drøfte saker i skolenes TPO-team der representant fra PPT i hovedsak
er til stede, er en hensiktsmessig ordning som tydeliggjør muligheten til å involvere PPT i en sak før det er
aktuelt å henvise for å få en sakkyndig vurdering. Det er også positivt at det er etablert treffpunkter med
andre instanser som muliggjør drøfting av saker som krever en tverrfaglig tilnærming. Skolene er også i
all hovedsak fornøyde med samhandlingen med PPT, men undersøkelsen viser samtidig at flere mener at
PPT ikke gir tilstrekkelig bistand i saker der skolen er i tvil om en elev har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen, samt bistand når det gjelder utprøving av tiltak i ordinær opplæring. Også PPT uttrykker at
skolene aktivt etterspør slik bistand, og det blir pekt på at PPT ideelt sett burde vært mer aktive i denne
utprøvingsfasen, men at dette ville vært svært ressurskrevende.
Revisjonen vil presisere viktigheten av at PPT bidrar med veiledning til skolene, for å få en ytterligere
dreining mot tiltak i ordinær opplæring. Det er viktig å jobbe kontinuerlig med utvikling og forbedring av
prosessene knyttet til tilpasset opplæring og tiltak innenfor den ordinære opplæringen, slik at så mange
elever som mulig kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen uten at det er behov for
spesialundervisning. I den grad ytterligere veiledning og bistand fra PPTs side kan bidra til dette, og slik
også redusere antallet henvisninger til PPT, mener revisjonen at PPT og Rana kommune i samarbeid bør
søke å finne løsninger på hvordan skolenes behov for ytterligere bistand best kan imøtekommes, uten at
det går på bekostning av andre lovpålagte oppgaver som PPT har.
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6.

Saksbehandling

6.1
Problemstilling
I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:
I hvilken grad er saksbehandlingen i forbindelse med vurdering av behov for spesialundervisning i samsvar
med sentrale krav i opplæringsloven og forvaltningsloven? Under dette:


Er det etablert formålstjenlige retningslinjer og rutiner som sikrer at krav i regelverket etterleves?



I hvilken grad er den faktiske saksbehandlingen i samsvar med krav i regelverket når det gjelder
for eksempel saksutredelse, samtykke, saksbehandlingstid (både ved PPT og skolen), og innhold i
enkeltvedtak?

6.2
Revisjonskriterier
6.2.1
Saksbehandling ved vurdering av behov for spesialundervisning
Kapittel 5 i opplæringsloven omhandler spesialundervisning. Der går det frem at «elevar som ikkje har eller
som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til
spesialundervisning.» (§ 5-1 første ledd).
Elevens rett til spesialundervisning etter opplæringsloven er en individuell rett. Dette innebærer ifølge
veileder om spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet at skoleeier ikke kan avvise denne retten, når
det er vurdert at en elev ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Videre
går det frem av veilederen at skoleeier ikke kan avgrense den særskilte tilretteleggingen med bakgrunn i
manglende økonomiske ressurser.40
Før kommunen fatter vedtak om spesialundervisning etter § 5-1, skal det ifølge oppll. § 5-3 første ledd
foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særskilte behov. En slik vurdering skal vise om eleven har
behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Ifølge oppll. § 5-6 er det PPTs
ansvar å utarbeide sakkyndig vurdering der dette er påkrevd.
I opplæringsloven § 5-3 blir det stilt krav om at dersom vedtaket fra kommunen avviker fra den sakkyndige
vurderingen, skal begrunnelsen for vedtaket blant annet vise hvorfor kommunen eller fylkeskommunen
mener at eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter § 5-1.
Det blir i veileder for spesialundervisning pekt på at det er viktig at skoleeier, skolene og PPT har god
kjennskap til forvaltningsrettens lovfestede regler og ulovfestede prinsipp ved behandling av saker om
spesialundervisning. Dette er fordi et vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. I veilederen blir det presisert at dette blant annet betyr at utformingen av enkeltvedtaket
om spesialundervisning, foreløpig svar, og klageinformasjon må gis i samsvar med forvaltningslovens regler
om saksbehandling.
I forvaltningsloven går følgende frem av § 11a om saksbehandlingstid og foreløpig svar:
Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det
forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres
rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan
ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

Utdanningsdirektoratet: Veileder spesialundervisning. Sist oppdatert 6.3.2017. https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
40
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I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke
kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

I veileder om spesialundervisning blir det også vist til at saksbehandlingen må skje innen rimelig tid, og
det fremgår at «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 f.eks. en total saksbehandlingstid på over tre
måneder kan være for lang tid.»41 Videre er det presisert at ventelister for PPTs utredning av behov for
spesialundervisning ikke er en lovlig praksis:
Kravet om at saken skal behandles ”innen rimelig tid” innebærer blant annet at PP-tjenesten eller skoleeier ikke
kan innføre ventelister for utredning av en elevs behov for spesialundervisning.
En venteliste strider mot elevens rett til spesialundervisning. Elevens rett til spesialundervisning skal ikke
treneres på grunn av lang saksbehandlingstid hos PP-tjenesten.42

Samlet sett går det frem en rekke krav til saksbehandlingen av opplæringsloven og forvaltningsloven. Det
blir presisert i veilederen om spesialundervisning at det skal fattes vedtak også dersom det blir vurdert at
eleven ikke har behov for spesialundervisning. Dette er viktig av hensyn til klageretten og dermed eleven
sin rettssikkerhet.
Enkeltvedtak kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Av § 27 går det frem at det i underretning om vedtak
skal «gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage,
samt om retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens dokumenter.» Av forvaltningsloven §§ 24-25 går krav
til begrunnelse av enkeltvedtak frem.
6.2.2
Bruk av alternativ opplæringsarena
Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen blir omtalt i rundskriv43 fra Utdanningsdirektoratet.
Av kap. 5 i rundskrivet går det frem at:
Det er en snever adgang for skoleeier til å ta i bruk alternative opplæringsarenaer, jf. opplæringsloven §
2-3, for enkeltelever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Direktoratet
understreker at det skal være hensynet til eleven, ikke hensynet til skolen eller kommunen som er det
avgjørende for bruk av en alternativ opplæringsarena. I vurderingen må det trekkes inn om et
opplæringstilbud som innebærer bruk av en alternativ arena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig
utbytte av opplæringen ut fra sin situasjon og om tiltaket for øvrig er til barnets beste, jf.
barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dersom det ikke er til barnets beste at hun/han mottar deler av
opplæringen et annet sted enn skolen, skal ikke en slik arena brukes.
Opplæringstilbudet som gis på en alternativ opplæringsarena skal være i samsvar med kravene til offentlig
grunnskoleopplæring i opplæringsloven med forskrifter, herunder det pedagogiske innholdet og den
organisatoriske tilretteleggingen. Opplæringen som skjer på en alternativ opplæringsarena er skolens
ansvar.

Videre går det frem at følgende vilkår må være oppfylt for at en elev med rett til spesialundervisning skal
kunne motta opplæring på en annen opplæringsarena:


eleven har et enkeltvedtak om spesialundervisning og den alternative opplæringsarenaen er
hjemlet i vedtaket, se pkt. 5.1.



det må foreligge en avtale om bistand til gjennomføring av spesialundervisning mellom
kommunen (skolen) og tilbyder av tiltaket, se pkt. 5.2.

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.

Utdanningsdirektoratet: Veileder spesialundervisning. Sist endret 06.03.2017. https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
42
Ibid. Kap. 6.5.
43
Utdanningsdirektoratet: Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen. Udir-3-2010. Sist endret 14.11.2017.
41
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6.3
Retningslinjer og rutiner som sikrer at krav i regelverket etterleves
6.3.1
Datagrunnlag
Rana kommune har utarbeidet flere maler/skjema til bruk i saksbehandlingen i forbindelse med vurdering
av behov for spesialundervisning. Dette inkluderer:







Henvisningsskjema for individsak
Mal for pedagogisk rapport
Melding om mottatt henvisning til PPT
Mal for vedtak om spesialundervisning
Prosedyrer for opptak til alternativ opplæringsarena (Frikultskolen)
Søknad – alternativ opplæringsarena

I henvisningsskjema for individsak44 skal det gå frem om henvisingen er drøftet med PPTs kontaktperson,
og i tilfelle hvem. Videre skal det legges inn informasjon (kryss) for henvisningsgrunn og hva det er ønskelig
at PPT skal gjøre (utredning, sakkyndig vurdering, observasjon mv.). Skjemaet inneholder også en
erklæringsdel der det kan gis samtykke til at PPT kan hente ut opplysninger fra andre instanser. Skjemaet
skal signeres av foresatte, leder ved henvisende instans og pedagogisk leder/kontaktlærer.
I malen for pedagogisk rapport45 skal det legges inn informasjon om elevens ferdigheter, og det går frem
at både det eleven mestrer og ikke mestrer skal beskrives i forhold til læreplanen. Videre skal undersøkelser
og vurderinger (kartleggingsprøver, observasjoner, vurderinger), skolens forutsetninger for tilpasset
opplæring og hvilke tiltak som er prøvd ut i forkant av henvisningen beskrives. Det er også egne felt for
beskrivelser av elevens læringsutbytte og pedagogenes vurdering av elevens behov med utgangspunkt i
læreplanen og utprøvde tiltak, og om utprøving av tiltak/tilrettelegging er drøftet med PPT. Den
pedagogiske rapporten skal signeres av rektor, kontaktlærer og sendes i kopi til foresatte.
Mal for melding om mottatt henvisning ved PPT Rana46 inneholder standardtekst om ventetid hos PPT. I
standardteksten i dokumentet står det blant annet at «NN er satt på venteliste og i ventetiden anbefaler
PPT skolen å prøve ut tiltak i henhold til de vansker hun/han har. Saken kan også drøftes i skolens TPOteam der PPT deltar». Malen inneholder også informasjon om klageadgang, og at klage på ventetid kan
rettes til skoleeier med kopi til Fylkesmannen.
Mal for vedtak om spesialundervisning47 inneholder standardtekst om begrunnelse for vedtak og en tabell
der det skal fremgå hvilke områder det innvilges spesialundervisning på (emner, målsetting ift. Læreplan,
omfang og organsering). Det ligger ikke inne noen veiledning om at det må opplyses om eventuelle avvik
fra mål i læreplanverket. Malen inneholder henvisning til at vedtak er fattet etter § 5-1 i opplæringsloven,
og under overskriften «begrunnelse» ligger følgende standardtekst inne: «Vedtaket er fattet med grunnlag
i sakkyndig vurdering fra PPT Rana datert XXXXXXX, sett i sammenheng med skolens organisering og
klassetrinnets planer.» Det er ingen veiledningstekst knyttet til begrunnelsen. Videre inneholder malen
standardtekst om klagerett og innsynsrett i sakens dokumenter. Malen inneholder også vedlegg med
henvisning til § 5-1 og § 1-3 i Opplæringsloven, samt informasjon om rettigheter og fremgangsmåte ved
klage. Det går frem av malen at kopi av enkeltvedtaket skal sendes til PPT.
Prosedyrer for opptak ved alternativ opplæringsarena48 omtaler vilkår og prosedyrer for søknad om plass
ved alternativ opplæringsarena (del en), skolens ansvar og plikter iht. eleven gjennom skoleløpet (del 2)
og søknad om forlenget plass (del tre). I den innledende beskrivelsen går det frem at Frikultskolen er en
leverandør av et tilbud for elever på ungdomstrinnet som ikke får det til å fungere innenfor den rammen
«ordinærskolen» er. Av den første delen av prosedyren går det frem at eleven må ha rett til
spesialundervisning iht. opplæringsloven § 5-1, og at evaluering av IOP og de tiltak som skolen har satt i
verk, samt evt. manglende tiltak iht. sakkyndig vurdering, viser at omfang/organisering iht. enkeltvedtak
ikke har ført frem eller vurderes som uhensiktsmessige i forhold til elevens rett til opplæring. Skolen og
PPT skal gjøre vurderinger av elevene, og PPT skal evt. skrive ny sakkyndig vurdering.

44
45
46
47
48

PPT Rana: Henvisningsskjema. Revidert pr. februar 2009.
Rana kommune: Pedagogisk rapport. Udatert.
PPT Rana: Melding om mottatt henvisning ved PPT Rana. Udatert.
Rana kommune: Mal for vedtak om spesialundervisning. Udatert.
Rana kommune: Prosedyrer – opptak ved alternativ opplæringsarena. Udatert.
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I søknadsskjema49 for alternativ opplæringsarena skal det kort beskrives hvorfor det søkes om plass på
alternativ ungdomsskole. Det er lagt inn felt hvor det skal krysses av for om følgende vedlegg følger
søknaden: sakkyndig vurdering fra PPT, IOP, pedagogisk rapport/uttalelse fra skolen, evalueringer, o.a.
Søknadsskjemaet skal signeres av elev, foresatte og rektor ved skolen. Av intervju går det frem at bruken
av Frikult skal evalueres, og det blir pekt på at kommunen må definere tydeligere hva et slikt behov skal
bestå av, blant annet med bakgrunn i at det til tider stilles spørsmål ved dokumentasjonen på hva eleven
har lært på Frikult.
Som nevnt under kapittel 5.4 foreligger det også beskrivelse av saksgang når skolen får mistanke om at
en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringstilbudet, i den kommunale rutinen for TPO-teamene
ved skolene. Her går det frem at pedagogisk rapport skal følge henvisning til PPT. Det blir også vist til at
opplæringsloven inneholder punkter som skal være med i sakkyndig vurdering. Videre går det frem at
skoleeier/skolen på grunnlag av den sakkyndige vurderinger skal fatte enkeltvedtak i samsvar med
opplæringsloven og forvaltningsloven, og at fasen avsluttes med at vedtaket sendes til eleven og foreldre.
Dokumentet beskriver videre planlegging og gjennomføring av spesialundervisning, samt evaluering som
grunnlag for vurdering og justering av innholdet i elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Enkelte skoler
har også utarbeidet egne rutiner/årshjul. Den felles kommunale beskrivelsen av saksgangen er relativt
kortfattet, og omtaler blant annet ikke krav til saksbehandlingstid, involvering av foresatte i prosessen,
eller hvilke maler som skal benyttes i de ulike fasene.
Kommunen har videre utarbeidet skjema for årsevaluering av IOP 50 for den enkelte elev samt mal for
årsrapport for spesialundervisning51.
Det foreligger ikke rutiner som beskriver hvordan skolene skal sikre at foreldre får uttale seg før det blir
fattet et enkeltvedtak. Det foreligger heller ikke rutiner eller maler for å sende foreløpig svar dersom det
viser seg at saksbehandlingen vil ta lenger enn en måned, eller rutiner og egen mal for avslag om rett til
spesialundervisning.
Fra skolene blir det i all hovedsak gitt uttrykk for at kommunen og PPT har gitt klare føringer knyttet til
saksbehandlingsarbeidet i forbindelse med henvisning og fatting av vedtak for elever med behov for
spesialundervisning, og at skjema og maler fungerer godt. En av rektorene peker imidlertid på at det
kanskje er behov for en tydeligere kommunal rutinebeskrivelse.
6.3.2
Vurdering
Det er revisjonens vurdering at Rana kommune har etablert en del maler som bidrar til å legge til rette for
at saksbehandlingen i forbindelse med spesialundervisning følger sentrale krav i regelverket. Revisjonen
vurderer det som positivt at saksgangen fra bekymring for en elev til eventuelt vedtak er beskrevet i
kommunens rutine for TPO-team. Samtidig mener revisjonen at det er behov for en tydeligere kommunal
rutinebeskrivelse, der flere sentrale punkt knyttet til saksgangen blir omtalt. Det er revisjonens vurdering
at en overordnet retningslinje som beskriver saksgang, ansvar, oppgaver, hvilke krav som stilles, hvilke
maler og skjema som skal benyttes mv., vil kunne bidra til en ytterligere styrking av
saksbehandlingsprosessen, og kan redusere risikoen for feil og mangler og for ulik praksis mellom skolene.
Revisjonen mener også at tydelige og kjente retningslinjer for dette arbeidet vil kunne være en viktig del
av skoleeiers forsvarlige system, som skal sikre at krav i lov og forskrift blir fulgt.
Revisjonen mener videre at kommunens rutine-/malverk har enkelte mangler. Blant annet mangler mal og
rutiner for å sende foreløpig svar dersom det viser seg at saksbehandlingstiden vil overstige en måned.
Kommunen har heller ikke en egen mal for avslag på rett til spesialundervisning, og i tillegg mener
revisjonen at det er en svakhet at krav til saksbehandlingstiden ikke omtales i kommunens
rutinebeskrivelse. Også rutiner og eventuelle maler for å sikre at foreldrene eller eleven selv samtykker før
det blir gjort vedtak om å sette i gang spesialundervisning, samt rutiner for å sikre at foreldrene eller
eleven selv får uttale seg før vedtak blir fattet, bør etter revisjonens mening foreligge, dersom rutinene
skal legge godt til rette for etterlevelse av alle sentrale krav i regelverket. Dette særlig med tanke på de
utfordringer som kommer frem i kapittel 6.4 i rapporten, som omhandler den faktiske saksbehandlingen.

49
50
51

Rana kommune: Søknadsskjema – alternativ opplæringsarena. Udatert.
Rana kommune: Årsevaluering av IOP for skoleåret. Udatert.
Rana kommune: Årsrapport – spesialundervisning. Udatert.
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Verken forvaltningslovens krav til foreløpig svar, krav til saksbehandlingstid ved utredning av behov for
spesialundervisning eller regler om at det alltid skal fattes vedtak etter at det er utarbeidet en sakkyndig
vurdering blir etterlevd i praksis, og revisjonen mener det er viktig at det blir laget rutiner som bidrar til å
sikre at krav i regelverket etterleves. Revisjonen vil samtidig fremheve det som positivt at det foreligger
rutiner for bruk av alternativ opplæringsarena, der det blant annet er presisert at det må fattes
enkeltvedtak om spesialundervisning, samt en del andre formalkrav knyttet til bruken av alternativ
opplæringsarena. Revisjonen mener også det er positivt at det blir vist til fokus på at dette er et tiltak man
vil se nærmere på, med tanke på at bruken av alternativ opplæringsarena skal praktiseres restriktivt ifølge
rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.
Videre stiller revisjonen spørsmål ved at det i henvisningsskjemaet for individsak fra skolen til PPT skilles
mellom utredning og sakkyndig vurdering ved avkryssing for henvisningsgrunn. Også her går det frem av
kapittel 6.4 om den faktiske saksbehandlingen at det i mange saker der det blir utarbeidet sakkyndig
vurdering kun er bedt om en utredning, ikke en sakkyndig vurdering. Basert på hva som er PPTs oppgave,
og de presiseringer av oppgavene som går frem av Utdanningsdirektoratets veileder om
spesialundervisning, er det revisjonens vurdering at skillet mellom henholdsvis utredning og sakkyndig
vurdering kan fremstå som noe kunstig, da nettopp det å gjøre en utredning er en sentral del av det
sakkyndige arbeidet. Dersom det ved alternativene i henvisningsskjemaet er ment å skille ut forespørsler
om utredninger der det ikke samtidig er behov for en vurdering av behov for spesialundervisning, kan det
med fordel presiseres hvilke tilfeller dette kan være, da henvisende instans per i dag i stor grad synes å be
om en utredning i tilfeller der det burde vært bedt om en sakkyndig vurdering.
I PPTs mal for brev om mottatt henvisning opplyser det om ventetid, og det vises til klagemuligheter i
denne forbindelse. Revisjonen vil presisere at ventetid i forbindelse med utredning av behov for
spesialundervisning ikke er en lovlig praksis. Dette er presisert i Utdanningsdirektoratets veileder om
spesialundervisning. Videre stiller revisjonen spørsmål ved at det i brev om mottatt henvisning opplyses
om rett til å klage på ventetid, uten at det vises til hjemmel for klagerett mv. Revisjonen kan ikke se at
det er synliggjort hvilke forvaltningsrettslige regler som ligger til grunn for opplysning om klagerett.
I vedtaksmalen er det på mange punkt lagt til rette for etterlevelse av krav i regelverket. Likevel vil
revisjonen også peke på noen svakheter ved malen. Etter revisjonens vurdering kunne vedtaksmalen med
fordel ha inneholdt noe mer veiledningstekst, for å tydeliggjøre viktige krav til innholdet i et enkeltvedtak
om spesialundervisning. Under begrunnelse inngår det en standardtekst der det blir vist til sakkyndig
vurdering, og det er positivt at det er lagt opp til at dato for sakkyndig vurdering skal påføres for en
tydeliggjøring av begrunnelsen. Videre i den standardiserte begrunnelsen som inngår i malen, er det vist
til skolens organisering og klassetrinnets planer, men det foreligger ingen veiledning som tilsier at dette
bør utdypes ytterligere eller eventuelt slettes dersom det ikke er relevant som del av begrunnelsen. I
stikkprøvekontrollen som er gjennomført (se kapittel 6.4 for nærmere omtale) fremgår det at hele
standardteksten i all hovedsak benyttes som begrunnelse for vedtakene, uten nærmere utdypning av hva
som ligger i henvisningen til skolens organisering og klassetrinnets planer. Revisjonen registrerer også at
målsettinger i forhold til læreplan skal fremgå i vedtaket, men det fremgår ikke utvetydig at det må fremgå
dersom eleven skal ha avvik fra mål i læreplanverket. Dette kunne med fordel ha vært presisert i
veiledningstekst. Heller ikke særskilte krav til begrunnelsen, dersom enkeltvedtaket avviker fra den
sakkyndige vurderingen, er presisert i kommunens rutiner eller vedtaksmal.
Revisjonen vil også presisere at det fremgår av Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning
at det ikke er noen bestemmelser i opplæringsloven eller forvaltningsloven som gir PP-tjenesten rett til å
få kopi av enkeltvedtak fra skolen som en fast ordning. Det fremgår av veilederen at «Skoleeier må vurdere
i hver enkelt sak om det er hensiktsmessig å sende PP-tjenesten kopi av enkeltvedtaket.» Revisjonen stiller
med bakgrunn i dette spørsmål ved at det fremgår av Rana kommunes mal for enkeltvedtak at PPT skal
ha kopi av vedtaket.
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6.4
Faktisk saksbehandling
6.4.1
Datagrunnlag
Saksbehandlingstid
Rektorene fikk i spørreundersøkelsen spørsmål knyttet til saksbehandlingstid. Figuren under viser
rektorenes svar på spørsmål knyttet til i hvilken grad PPT klarer å utarbeide sakkyndig vurdering innen
rimelig tid.
Figur 45: Klarer PPT å utarbeide sakkyndig innen rimelig tid - rektorer

I hvilken grad opplever du at PPT klarer å utarbeide sakkyndig vurdering
om behov for spesialundervisning innen rimelig tid? (N=14)
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Som det går frem av figuren over, er det bare en av 14 rektorer som mener at PPT «i stor grad» klarer å
utarbeide sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning innen rimelig tid. Flest rektorer har svart
at PPT «i noen grad» klarer dette, mens fire rektorer har svart at PPT «i liten grad» klarer å utarbeide
sakkyndig vurdering innen rimelig tid.
Rektorene fikk videre spørsmål om hvor lang tid det vanligvis tar fra en elev blir henvist til PPT til den
sakkyndige vurderingen foreligger, jf. figuren under.
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Figur 46: Tid fra henvisning til sakkyndig vurdering foreligger - rektorer

Hvor lang tid tar det vanligvis fra en elev blir henvist til PPT til den sakkyndige
vurderingen foreligger? (N=14)
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Som figuren over viser, har flest rektorer (fem av 14) svart at det vanligvis tar fra seks til tolv måneder
fra en elev blir henvist til PPT til den sakkyndige vurderinger foreligger, men det er også en betydelig del
av rektorene (fire) som har svart at det vanligvis går over 12 måneder.
Stikkprøvekontrollen som revisjonen har gjennomført viser at saksbehandlingstiden fra henvisning ble
sendt fra skolen til sakkyndig vurdering fra PPT foreligger varierer fra 2 ½ mnd til 18 mnd. I tre av de
kontrollerte sakene er henvisningen sendt fra barnehagen52, og i disse sakene har vi ikke kontrollert
saksbehandlingstiden. I de øvrige 10 sakene har ni av 10 saker en saksbehandlingstid på minst 10 måneder
hos PPT, og videre er saksbehandlingstiden over et år i fem av disse sakene. Kun en sak har kortere
saksbehandlingstid, i denne aktuelle saken var saksbehandlingstiden to og en halv måned.
Når det gjelder saksbehandlingstiden fra sakkyndig vurdering fra PPT foreligger til det blir fattet et
enkeltvedtak på skolen, viser stikkprøvekontrollen at denne varierer fra tre dager til fem og en halv måned.
Samlet saksbehandlingstid53 utgjør på det meste 19 måneder. I stikkprøvekontrollen foreligger det
eksempel på at det er sendt henvisning fra skole til PPT midt på mellomtrinnet på barneskolen, men grunnet
lang saksbehandlingstid foreligger ikke sakkyndig vurdering før på vårhalvåret 7. trinn, og det fattes
enkeltvedtak om spesialundervisning først på 8. trinn. I dette eksempelet er eleven henvist til PPT på
barneskolen, og etter over et års saksbehandlingstid hos PPT foreligger sakkyndig vurdering i juni etter at
eleven er ferdig på 7. trinn. Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning er fattet av rektor på
ungdomsskolen, og gjelder fra 8. trinn. Det foreligger ingen ny sakkyndig vurdering etter at eleven har
begynt på ungdomskolen.
I intervju med rektor ved en ungdomsskole blir det pekt på at elever sjeldent blir henvist til PPT for første
gang på ungdomsskolen. I de aller fleste tilfellene der rektor skriver enkeltvedtak er eleven allerede utredet
hos PPT når eleven gikk på barneskolen. Andelen spesialundervisning ved denne skolen har vært oppe i 20
%, men det blir pekt på at dette skyldes at elevene kommer fra barneskolen med en sakkyndig vurdering.
Det blir utdypet at elevene gjerne får en sakkyndig vurdering helt på slutten av barneskolen, og at det ofte
er forsinkelser i arbeidet fra barneskolene som fører til at enkeltvedtakene ikke blir effektuert før på høsten
ved oppstart 8. trinn. Det blir kommentert at dette er utfordrende som følge av at ungdomsskolen opplever

Dette ligger til dels relativt lang tilbake i tid, og siden det er barnehage som har stått for henvisningen foreligger ikke
dokumentasjon knyttet til denne.
53
samlet saksbehandlingstid hos både PPT og skolen.
52
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at de må skrive et enkeltvedtak som er i samsvar med den sakkyndige vurderingen, men uten at de kjenner
til eleven, og at skolen utover høsten kan se at det etter skolens vurdering ikke er behov for
spesialundervisning. Det blir pekt på at en del av det som er definert som spesialundervisning ved skolen
etter skolens syn egentlig er tilpasset opplæring, og at skolen i mange tilfeller mener at elevene kan
ivaretas i klasser/grupper på skolen innenfor det ordinære tilbudet. Rektor opplyser at foreldre i en del
slike saker ikke ønsker at spesialundervisningen avsluttes. Det blir opplyst at denne utfordringen med at
ungdomsskolen ikke alltid er enig i at elever har behov for spesialundervisning, men likevel innvilger dette
gjennom enkeltvedtak, er tatt opp med skolesjef, i møte mellom PPT og rektorkollegiet, og at inntrykket
er at dette ikke bare gjelder den aktuelle skolen. I intervju blir det opplyst at praksis på dette området er
endret fra inneværende skoleår, og at PPT ikke lengre skal skrive sakkyndig vurdering for ungdomsskolen,
før eleven faktisk har begynt på ungdomsskolen.
En annen rektor peker på at skolen i mange tilfeller har satt i verk tiltak flere år før den sakkyndige
vurderingen foreligger, og at erfaringen er at den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket i mange
tilfeller er en formalisering av de tiltakene som skolen allerede har satt i verk. Det blir presisert at
enkeltvedtaket blir skrevet med utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen, og ikke ut i fra hva skolen så
langt har gjort.
Venteliste
Det går frem av beskrivelse som kommunen har sendt over i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, at
det er inntil 1 års ventetid på utredning hos PPT Rana. Det går også frem at PPT Rana per september 2017
hadde 525 aktive saker, 93 på venteliste og 3 på inntak. Det blir opplyst at PPT Rana fra høsten 2017 har
fått tilført en 100 % ekstraressurs som skal bistå i utredning av individsaker. I intervju med PPT blir det
pekt på at noe av årsaken til at det har vært vanskelig å avskaffe ventelisten er at bemanningen ved PPT
jevnt og trutt har gått ned, og at PPT per i dag har 2,2 fagstillinger mindre enn i 2013. Når det gjelder
ekstraressursen som ble ansatt høsten 2017, blir det kommentert at det samtidig gikk ut en annen ansatt
i permisjon. PPT opplyser at de har en reell venteliste på et år, men det kommer også systemsaker,
mobbesaker og andre saken inn «fra siden» som krever umiddelbar involvering fra PPTs side.
I alle de kontrollerte sakene i revisjonens stikkprøvekontroll, der eleven er henvist til PPT fra skolen, er det
sendt brev fra PPT om at saken er satt på venteliste.
Samtykke, foreløpig svar og involvering av foreldre
Rektorene ble i spørreundersøkelsen bedt om å ta stilling til påstander om saksbehandling i forbindelse
med spesialundervisning. Figuren under viser rektorenes svar på påstander knyttet til samtykke før
sakkyndig vurdering, foreløpig svar og samtykke før det blir gjort vedtak om å sette i gang
spesialundervisning.
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Figur 47: Samtykke og foreløpig svar – rektorer
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Som det går grem av figuren over, har de aller fleste rektorene (13 av 14) svart at det «alltid» blir hentet
inn samtykke fra eleven eller elevens foreldre før det blir gjort en sakkyndig vurdering. En rektor har svart
«vet ikke». Fem av rektorene har svart at skolen «alltid» sender foreløpig svar til elevens foresatte med
informasjon om saksbehandlingstid dersom det er grunn til å tro at saksbehandlingen vil ta lenger tid enn
en måned, mens fire rektorer har svart at dette «aldri» blir gjort. Resterende rektorer har svart «stort sett»
(en rektor), «sjeldent» (to rektorer), «ikke aktuelt» (en rektor) og «vet ikke» (en rektor).
Videre har et flertall av rektorene (12 av 14) svart at det «alltid» blir hentet inn samtykke fra eleven eller
elevens foresatte før det blir gjort vedtak om å sette i gang spesialundervisning, mens en rektor har svart
at dette «sjeldent» blir gjort. En rektor har svart «vet ikke».
I de sakene der dette har vært relevant å kontrollere gjennom stikkprøvekontrollen 54, går det frem at en
eller begge foreldre har signert henvisningsskjema, og slik samtykket i henvisning til PPT Rana.
Henvisningsskjema er benyttet i alle saker der skolen har henvist en elev til PPT. Det foreligger flere
eksempler på at det i henvisningsskjema er krysset av for at man ber om utredning fra PPT, men at det
ikke er krysset av for at man ber om sakkyndig vurdering. I sakene som inneholder henvisningsskjema
foreligger det også pedagogisk rapport.
Det foreligger imidlertid ikke eksplisitt samtykke til at det blir gjort enkeltvedtak om rett til
spesialundervisning i noen av sakene. Det foreligger heller ingen spesifikk dokumentasjon på at foreldre
har fått mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet. I sakkyndige vurderinger fremgår det at dokumentet
oversendes barnet/foresatte, med henvisning til oppll. § 5-4. Videre står det i sakkyndige vurderinger at
eleven eller elevens foreldre har rett til å uttale seg før det blir gjort vedtak.
I enkelte av sakene foreligger det dokumentasjon på at det har vært samarbeidsmøter med foreldrene,
men det blir i liten grad dokumentert at innholdet i den sakkyndige vurderingen og/eller enkeltvedtak om
spesialundervisning har vært tema.

Det foreligger ikke henvisningsskjema i tre saker som er henvist fra barnehagen. I en sak foreligger det dokumenter
som viser at henvisning er sendt direkte fra foreldre, og i denne saken er det heller ikke henvisningsskjema. I disse
sakene er derfor ikke samtykke ved henvisning kontrollert.
54
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Vedtak og revurdering av behov
Figuren under viser rektorene sine svar på påstander knyttet vedtak om spesialundervisning og vedtak om
avslag.
Figur 48: Saksbehandling i forbindelse med spesialundervisning (2) – rektorer
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Som det går frem av figuren over, svarer et flertall av rektorene (13 av 14) at elevene ved skolen som får
spesialundervisning «alltid» har enkeltvedtak om rett til slik undervisning, mens en rektor har svart at
elevene «stort sett» har enkeltvedtak. Fem av 14 rektorer har svart at det «alltid» blir fattet vedtak om
avslag når sakkyndig vurdering fra PPT konkluderer med at det ikke er behov for spesialundervisning, mens
fire rektorer har svart at dette «aldri» blir gjort. De resterende rektorene har svart «stort sett» (to rektorer),
«ikke aktuelt» (to rektorer) og «vet ikke» (1 rektor).
I alle sakene som inngikk i stikkprøvekontrollen foreligger det sakkyndig vurdering, og i alle saker der det
er anbefalt spesialundervisning er det også gjort vedtak om dette. Et unntak er en sak der foreldre ikke
samtykket til at det ble gjort vedtak om spesialundervisning.
I en sak foreligger det sakkyndig vurdering der det fremgår at eleven vil ha tilfredsstillende utbytte av det
ordinære opplæringstilbudet, og ikke har behov for spesialundervisning. Det pekes på at det er behov for
en del tiltak innenfor ordinær opplæring. Fra skolen er det ikke gjort vedtak om avslag på rett til
spesialundervisning. Imidlertid foreligger det en «tilpasset opplæringsplan» som til dels er utformet som
et vedtak og som viser til elevens rett til tilpasset opplæring. I en annen sak er det gjort årlige vedtak om
spesialundervisning fra 2012 til 2016, med henvisning til en sakkyndig vurdering som ble utarbeidet før
første vedtak. Deretter er det i 2017 fattet vedtak om avslag, der det går frem at eleven ikke har rett på
spesialundervisning. Det går også frem at eleven har rett på tilpasset opplæring, og det er vist til den
samme sakkyndige vurderingen som har ligget til grunn for tidligere vedtak, som begrunnelse. I tillegg er
det vist til at evaluering av IOP ligger til grunn, men det foreligger ingen begrunnelse for at eleven ikke
lengre vurderes å ha behov for spesialundervisning. Saken inneholder heller ingen årsrapport fra siste år
med spesialundervisning, der behov fremover er vurdert.
I en sak foreligger det først vedtak om spesialundervisning basert på sakkyndig vurdering, deretter er det
to skoleår på rad gjort vedtak om at eleven ikke har behov for spesialundervisning. Det fremgår av
årsrapport for spesialundervisningen forut for det føreste avslaget at eleven ikke har behov for
spesialundervisning, men det er i vedtaket ikke konkret vist til denne årsrapporten. Av vedtaket fremgår
det likevel at eleven ikke lengre har behov for spesialundervisning. Det fremgår ikke hvorfor det andre
avslaget er fattet, og det foreligger ingen dokumentasjon på at det har vært behov for eller ønsker om en
ny vurdering av behov for spesialundervisning.
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Det blir i intervju med rektor på en ungdomsskole kommentert at PPT ikke aktivt brukes for å få vurdert
behovet for spesialundervisning på nytt. I denne sammenhengen blir det pekt på at det er problematisk at
ventetiden hos PPT er et år, og at eleven i praksis nesten vil være ferdig på ungdomsskolen før en ny
sakkyndig vurdering foreligger. Rektor peker på at en mulig løsning kunne være å endre ordlyden i de
sakkyndige vurderingene, til at det skal prøves ut tiltak i ordinær opplæring den høsten eleven begynner
på ungdomsskolen, og at eleven skal ha spesialundervisning dersom tiltak i ordinær opplæring ikke
fungerer for eleven. Samtidig presiserer rektor at det kan være både og å prøve ut tiltak på ungdomsskolen
før det vurderes behov for spesialundervisning, og at dette kan slå feil ut for elevene som virkelig trenger
spesialundervisning.
Avvik fra sakkyndig vurdering
Figuren under viser rektorenes svar på en påstand om samsvar mellom sakkyndig vurdering og
enkeltvedtak om spesialundervisning.
Figur 49 Samsvar mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak
Samsvar mellom vedtak og sakkyndig vurdering (N=14)
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Som det går frem av figuren over, har åtte av 14 rektorer svart at enkeltvedtak om spesialundervisning
«stort sett» samsvarer med anbefalingen i den sakkyndige vurderingen, mens fem rektorer har svart at
enkeltvedtaket «alltid» samsvarer med anbefalingen fra PPT. En rektor har svart at enkeltvedtaket «av og
til» samsvarer med anbefalingen fra PPT.
I en av de kontrollerte sakene er det gjort vedtak om alternativ opplæringsarena i samsvar med sakkyndig
vurdering. I vedtak for det første skoleåret er timetall i samsvar med sakkyndig vurdering, mens timer
med lærer er halvert i vedtak for det neste skoleåret uten at dette er begrunnet. Det er henvist til samme
sakkyndige vurdering. Organiseringen av spesialundervisningen er ikke tydelig beskrevet med hensyn til
fordeling av timer/ukedager på alternativ opplæringsarena.
I en annen sak går det frem av sakkyndig vurdering fra PPT at det er behov for spesialpedagogisk
kompetanse, mens det i vedtaket vises til at det skal benyttes pedagog og assistent uten at nærmere
fordeling er beskrevet. Det fremgår ingen begrunnelse for valg av annen kompetanse enn det som går
frem av sakkyndig vurdering.
I en sak foreligger det en sakkyndig vurdering som ble utarbeidet før oppstart 1. klasse med anbefaling
om spesialundervisning. Eleven har med bakgrunn i sakkyndig vurdering hatt vedtak om rett til
spesialundervisning i flere år. Deretter er det – med henvisning til samme sakkyndige vurdering –fattet
avslag på rett til spesialundervisning, uten annen begrunnelse enn at det blir vist til evaluering av IOP-er i
påfølgende perioder, og at vedtaket er sett i sammenheng med skolens organisering og klassetrinnets
planer. Det foreligger ingen IOP eller evaluering av IOP for det siste skoleåret elev hadde
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spesialundervisning. I tidligere IOP-er omtales ikke videre behov for spesialundervisning, men det fremgår
at eleven er faglig flink.
Innhold enkeltvedtak
Varighet av vedtak: I hovedsak går det frem av enkeltvedtakene i stikkprøvekontrollen at vedtaket gjelder
for et spesifikt skoleår, men i stikkprøvekontrollen er det også eksempel på at det går frem at vedtaket
gjelder frem til ny sakkyndig vurdering foreligger eller ved vesentlige endringer i X sin situasjon. Det
foreligger også eksempel på enkeltvedtak med tre års varighet; fra og med 8. til og med 10. trinn. Vedtaket
er utarbeidet basert på en sakkyndig vurdering som ble ferdigstilt før eleven begynte på ungdomsskolen.
Begrunnelse: Med et unntak er det vist til hjemmel for vedtaket, oppll. § 5-1. I vedtakene blir det vist til
sakkyndig vurdering fra PPT Rana, og dato for denne. Videre går det frem at vedtaket også er sett i
sammenheng med skolens organisering og klassetrinnets planer, uten at dette er utdypet i vedtakene.
Begrunnelse ved avvik fra sakkyndig vurdering er omtalt ovenfor.
Organisering og mål for spesialundervisningen er beskrevet i enkeltvedtakene. I vedtak som er fattet ved
oppstart på ungdomsskolen, og som er gjeldende for hele ungdomstrinnet, er det vist til at det ikke er
avvik fra kompetansemålene, og at målene for opplæringen er kompetansemålene for 8. trinn. Det er ikke
oppgitt andre mål for 9. og 10. trinn.
Det er i mange enkeltvedtak vist til at innholdet er i samsvar med sakkyndig vurdering, og de sakkyndige
vurderingene gir i all hovedsak en utfyllende og tydelig beskrivelse av fag, tema, spesielle
kompetansebehov og om det er behov for unntak fra mål i læreplanverket. Noen enkeltvedtak gjengir mer
av innholdet i den sakkyndige vurderingen. I enkelte av de sakkyndige vurderingene fremgår det at eleven
ikke skal ha avvik fra læreplanen, men skal mestre klassetrinnets mål i lav grad.
Klagerett, klagefrist, klageinstans fremgangsmåte for å klage og retten til å se saksdokumentene fremgår
av alle enkeltvedtakene som er kontrollerte.
Alternativ opplæringsarena
I intervju blir det kommentert at det er usikkert om ungdomsskolene bruker den alternative
opplæringsarenaen Frikult på riktig måte. Det blir pekt på at elevene ikke skal ha hele skoletiden der, men
at det må jobbes for at elevene skal komme tilbake til ordinær skole. Det går også frem at det er ulik bruk
av alternativ opplæringsarena blant skolene, og at det særlig er en av ungdomsskolene som har benyttet
seg av Frikult. Kommunen har satt en øvre grense på totalt 10 plasser, og per i dag er det syv elever som
er inne i tilbudet. I intervju med skolesjef blir det videre opplyst at den alternative opplæringsarenaen
Frikult skal evalueres, og at kommunen stiller spørsmål ved dokumentasjonen på hva eleven har lært på
Frikult. Det blir pekt på at kommunen må definere behovene for hva tilbudet skal bestå av dersom et slikt
tilbud skal ut på anbud.
I intervju med rektor ved en ungdomsskole blir det pekt på at det er behov for en alternativ
opplæringsarena, men at skolen ikke er sikre på at Frikult er det beste tilbudet. Det blir utdypet at det er
viktig med pedagogisk og administrativ kompetanse som sikrer at lovkrav i opplæringsloven mm. ivaretas
også av leverandør av disse tjenestene. Det blir opplyst at hvert tilfelle der bruk av Frikult blir vurdert,
vurderes strengt, og at skolen gjør en skriftlig vurdering av behovet for alternativ opplæringsarena. I disse
sakene skrives en konklusjon på om skolen mener at skolen selv kan gi eleven et tilfredsstillende
opplæringstilbud. Rektor opplyser videre at det alltid fremgår av sakkyndig vurdering fra PPT at eleven bør
få opplæringen i alternativ opplæringsarena i de sakene der Frikult blir benyttet. Det blir også kommentert
at det i noen tilfeller har vært foreldre som ønsker at eleven skal få opplæringen på Frikult, men der skolen
ikke mener at dette er til det beste for eleven, til tross for at det for eksempel i adferdssaker kunne vært
«behagelig» for skolen å ha eleven på Frikult.
PPT opplyser i intervju at de er involvert i alle saker som omhandler bruk av Frikult. PPT skriver i disse
sakene en sakkyndig vurdering for vurdering av behov for alternativ opplæringsarena, og gjør også en
vurdering av om eleven skal være på Frikult på fulltid eller bare i deler av tiden. I noen tilfeller er det
foreldre som tar kontakt og ønsker at barnet deres skal få tilbud om alternativ opplæringsarena. PPT har
pekt på at Frikult er et godt tilbud, men at det bør være et trangt nåløye for å komme inn, og at alle
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elevene skal ha vedtak om spesialundervisning. Det blir videre pekt på at PPT har en sterk formening om
at Frikult skal være siste alternativ, og at alle mulige tiltak skal være utprøvd først. Det blir kommentert
at det per i dag er tendenser til at skolen fraskriver seg ansvaret sitt når eleven går over til Frikult, og at
det er mangelfull oppfølging/involvering fra skolen underveis. PPT mener skolen må stille krav til den
opplæringen som gis på Frikult, og at det er viktig at skolen klarer å ivareta samarbeidet og har system
for å sikre at færrest mulig må inn på alternativ opplæringsarena. Det blir opplyst at PPT har diskutert om
det skal etablere et ambulerende team på atferdsutfordringer som tiltak.
6.4.2
Vurdering
Undersøkelsen viser at den faktiske saksbehandlingen på flere punkt ikke er i samsvar med krav i
forvaltningsloven og/eller opplæringsloven. Revisjonen mener derfor at Rana kommune bør gjennomgå
sine saksbehandlingsrutiner og gjøre nødvendige justeringer i disse for å sikre at regelverket blir etterlevd.
Revisjonen vil kommentere følgende forhold knyttet til den faktiske saksbehandlingen:
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PPT utarbeider som hovedregel ikke sakkyndig vurdering uten ugrunnet opphold og innen rimelig
tid (jf. fvl. § 11a og Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning). Dette skyldes
ventetid, som etter det revisjonen forstår har å gjøre med kapasitet hos PPT. Revisjonen vil
understreke at manglende kapasitet ikke er en gyldig grunn til at det tar lang tid å utarbeide
sakkyndig vurdering, jf. veiledningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet. Videre er det lovstridig å
ha venteliste for utarbeidelse av sakkyndig vurdering. Av Utdanningsdirektoratets veileder om
spesialundervisning går det frem at «En venteliste strider mot elevens rett til spesialundervisning.
Elevens rett til spesialundervisning skal ikke treneres på grunn av lang saksbehandlingstid hos PPtjenesten.» Den til dels svært lange tiden fra henvisning og til sakkyndig vurdering foreligger
medfører at elever må vente på en avklaring av sine retter, og dette er ikke en tilfredsstillende
situasjon. Rana kommune må sikre at PPT kan utarbeide sakkyndige vurderinger innen rimelig tid
og uten ugrunnet opphold.



Revisjonen har også funnet eksempler på at det tar lang tid fra sakkyndig vurdering foreligger til
enkeltvedtak blir fattet. Revisjonen vil presisere at vedtak skal fattes uten ugrunnet opphold når
sakkyndig vurdering foreligger, jf. fvl. § 11a, og at lang tid fra sakkyndig vurdering til enkeltvedtak
blir fattet, ikke er i samsvar med krav i regelverket.



Undersøkelsen viser at Rana kommune ikke har en rutine for at forvaltningsorganet (skolen) skal
sende foreløpig svar til foresatte/elev når saksbehandlingen fra henvisning til PPT til vedtak blir
fattet antas å ta mer enn en måned, jf. forvaltningsloven § 11a. Praksis i Rana er at PPT sender ut
svar om ventetid, og at det ut over dette ikke blir sendt foreløpig svar. Revisjonen vurderer at
denne praksisen ikke er i samsvar med forvaltningsloven § 11a tredje ledd om foreløpig svar, samt
Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning som presiserer at PPT skal gi melding til
skolen dersom saksbehandlingstiden blir lengre enn en måned, og at det er skolens ansvar å sende
foreløpig svar til foreldre/elev. Revisjonen mener at kommunen bør iverksette tiltak som sikrer at
det blir tydeliggjort at det er forvaltningsorganet (skolen) som sitter med ansvaret for utsendelse
av foreløpig svar til foresatte/elev.



Den lange saksbehandlingstiden har blant annet medført en situasjon der henvisning til tider sendes
fra barneskolen, og sakkyndig vurdering utarbeides mot slutten av 7. klasse, slik at vedtak først
blir fattet ved oppstart på ungdomsskolen. Dette er ikke en tilfredsstillende praksis, for det første
fordi saksbehandlingstiden – som påpekt over – er urimelig lang. Videre er det ikke tilfredsstillende
at enkeltvedtak om spesialundervisning for hele ungdomstrinnet blir fattet med bakgrunn i en
sakkyndig vurdering som er gjort på barneskolen. Behovet for spesialundervisning kan være
kontekstavhengig, og i veileder om spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet går det frem at
man må ta i betraktning at skolene er ulike; en elev kan få tilfredsstillende utbytte innenfor rammen
av ordinær opplæring ved én skole, men ikke ved en annen. I veileder om overganger for barn og

unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning 55 går det frem at det kan fattes et
tidsbegrenset enkeltvedtak i en overgangsperiode som bygger på en sakkyndig vurdering fra
barnetrinnet, men det er presisert at den nye skolen skal vurdere tiltak innenfor det ordinære
opplæringstilbudet før PPT gjør en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning
på ungdomsskolen. Det er presisert i veilederen fra Utdanningsdirektoratet at plikten til å vurdere
og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet også gjelder for elever som
har hatt spesialundervisning på barnetrinnet. Praksisen i Rana kommune har med andre ord ikke
vært i samsvar med presiseringer gjort av Utdanningsdirektoratet, men revisjonen registrerer som
positivt at det blir uttalt at rutiner og praksis i kommunen nå er endret på dette området.


Revisjonen stiller spørsmål ved at det ved en ungdomsskole har blitt gjort enkeltvedtak om
spesialundervisning gjeldende for alle de tre årene på ungdomsskolen, basert på en sakkyndig
vurdering utarbeidet før oppstart på ungdomsskolen. Basert på de forhold det blir pekt på i punktet
over, vil revisjonen presisere at det er skolen som har ansvar for at den sakkyndige vurderingen
gir et forsvarlig grunnlag for å behandle saker om spesialundervisning og fatte enkeltvedtak. Et
enkeltvedtak fattet på grunnlag av en mangelfull sakkyndig vurdering vil være i strid med prinsippet
om forsvarlig saksbehandling og med utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 (se også veileder
om spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet). Revisjonen mener dette kan være tilfelle for
enkeltvedtak som er fattet for hele ungdomstrinnet, basert på en sakkyndig vurdering på
barnetrinnet. Revisjonen vil også vise til at rektor ved den aktuelle ungdomsskolen opplyser at flere
elever med enkeltvedtak om spesialundervisning egentlig ikke har behov for spesialundervisning
etter ungdomsskolens vurdering, men at sakkyndig vurdering fra før oppstart på ungdomsskolen
likevel viser til et slikt behov. I veileder om spesialundervisning er det også presisert at
enkeltvedtaket som hovedregel bør gjelde for ett opplæringsår om gangen. Det er imidlertid mulig
å fatte et vedtak som gjelder for mer enn ett år, dersom elevens behov kan antas å være rimelig
stabilt. Revisjonen kan vanskelig se at dette er tilfelle all den tid sakkyndig vurdering er utarbeidet
før oppstart på ungdomsskolen, og basert på utsagn fra rektor om at enkelte elever med
enkeltvedtak etter ungdomsskolens vurdering kunne vært ivaretatt innenfor ordinær opplæring.
Elevens videre behov for spesialundervisning skal uansett vurderes fortløpende, blant annet
gjennom oppfølgingen av IOP, og spesielt i forbindelse med arbeidet med årsrapporten der elevens
utvikling skal vurderes. Dersom det er gjort vedtak for flere skoleår, kan spesialundervisningen
likevel stanses gjennom et enkeltvedtak om opphør av spesialundervisningen. Dersom det kun er
gjort vedtak for ett år, kan spesialundervisningen avsluttes etter dette året ved at det ikke gjøres
nytt vedtak for neste år. Uavhengig av varigheten av vedtaket, er det viktig at det gjøres løpende
vurderinger av elevens behov, og at eventuelle justeringer i elevens tilbud blir gjort med bakgrunn
i eventuelle endringer i behovene.



I de fleste enkeltvedtakene går det tydelig frem hvilken periode vedtaket gjelder for. Dette er
imidlertid ikke alltid tilfelle. Det er etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende at det ikke alltid
går tydelig frem hvilken periode enkeltvedtak om spesialundervisning gjelder for. I veileder om
spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet er det presisert at «Enkeltvedtakets varighet må
komme tydelig frem i enkeltvedtak.»



Undersøkelsen viser at enkeltvedtak ikke alltid er fullt ut i samsvar med anbefalinger i sakkyndig
vurdering, for eksempel når det gjelder omfang og kompetanse. I tillegg er det et eksempel på at
det etter flere år gjort vedtak om avslag i en sak, med henvisning til samme sakkyndige vurdering
som det er henvist til ved tidligere vedtak om spesialundervisning, uten at avslaget er tydelig
begrunnet. Ingen av avvikene fra sakkyndig vurdering er særskilt begrunnet i enkeltvedtakene.
Revisjonen vil presisere at det ifølge opplæringsloven § 5-3 fjerde ledd er krav om at begrunnelsen
for vedtaket blant annet skal vise hvorfor kommunen mener at eleven likevel får et

Utdanningsdirektoratet: Overganger mellom barnehage og skole, og mellom ulike skoler og skoleslag, er viktige og
utfordrende perioder for barn og ungdom med særskilte behov. Sist endret: 13.2.2015.
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opplæringstilbud som oppfyller retten etter § 5-1, når vedtaket avviker fra anbefalingene i
sakkyndig vurdering.


Revisjonen registrerer også at det i enkeltvedtak som er gjeldende for alle tre år på ungdomsskolen,
er vist til at eleven skal følge mål i læreplanen for sin klasse, nærmere definert til åttende trinn.
Dette blir ikke endret når eleven begynner i 9. eller 10. trinn, siden vedtaket er gjeldende for flere
skoleår, og er dermed en feil ved enkeltvedtakets beskrivelse av innholdet i spesialundervisningen.



Det er etter revisjonen sin vurdering ikke tilfredsstillende at det ikke alltid blir fattet vedtak om
avslag i tilfeller der sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har behov for
spesialundervisning. En slik praksis er ikke i samsvar med krav til enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Manglende enkeltvedtak om avslag på rett til spesialundervisning svekker
elevenes rettssikkerhet ved at det ikke blir gitt en formell klageadgang. Kommunen må sikre at det
alltid blir fattet enkeltvedtak når det er gjort en sakkyndig vurdering, enten konklusjonen er at
eleven har rett til spesialundervisning eller ikke.



Revisjonen registrerer også at det i noen tilfeller er gjort nye vurderinger av behov for
spesialundervisning, uten at det foreligger en ny sakkyndig vurdering. IOP og årsrapport for eleven
kan utgjøre et viktig grunnlag for å endre eller avslutte spesialundervisningstilbudet. I enkeltvedtak
der dette blir gjort, er det likevel viktig at vedtaket blir tydelig begrunnet, samt at det vises spesifikt
til de vurderinger som er gjort, for eksempel gjennom årsrapport. Videre er det viktig at det alltid
foreligger IOP og årsrapport når en elev har enkeltvedtak om spesialundervisning, og at
årsrapporten også omtaler elevens utvikling og behov for spesialundervisning fremover. Dette er
ikke alltid tilfelle i de sakene revisjonen har gjennomgått, og enkeltvedtakene er i disse tilfellene
ikke tilstrekkelig begrunnet. Revisjonen stiller også spørsmål ved at det gjøres vedtak om avslag
to år på rad, uten at det er noe som indikerer at det var ønsker om eller behov for en ny vurdering
av behov for spesialundervisning før det andre avslaget. Revisjonen mener at denne saken indikerer
at det ikke foreligger tilstrekkelige rutiner knyttet til avslag på rett til spesialundervisning, og
revurdering og avslutning av spesialundervisning for elever som har hatt vedtak om dette.



Undersøkelsen viser at det er fast praksis at foreldre signerer henvisningsskjema til PPT, og
gjennom dette samtykker til at det blir gjort en sakkyndig vurdering. Revisjonen vil likevel presisere
at det ikke alltid går frem av henvisningsskjemaet at PPT bes om å utarbeide en sakkyndig
vurdering, og dette medfører en viss usikkerhet rundt hva foreldrene egentlig har samtykket til.



I sakene revisjonen har gått gjennom er det i liten grad dokumentert at foreldre eller eleven selv
har samtykket i at det blir gjort vedtak om spesialundervisning. Sakkyndig vurdering blir sendt til
foreldrene og det blir i sakkyndig vurdering opplyst om retten til å uttale seg, men det foreligger i
liten grad dokumentasjon på at skolen har møte eller samtale med foreldrene i perioden fra
sakkyndig vurdering foreligger og til vedtak blir fattet. Revisjonen mener at det, selv om det blir
opplyst om retten til å uttale seg, bør legges tydeligere til rette for slik uttalelse og involvering av
foreldrene eller eleven selv før enkeltvedtaket blir fattet.56 Selv om det ikke blir dokumentert i
saken, kan det være at skolen har hatt kontakt med foreldrene til eleven, slik at de har fått
anledning til å uttale seg. Revisjonen vil likevel presisere at så lenge det ikke foreligger skriftlige
spor etter slik dialog, er dette ikke etterprøvbart. Et offentlig forvaltningsorgan bør sikre at
saksbehandlingen og etterlevelse av krav til saksbehandlingen i størst mulig grad er etterprøvbar,
og revisjonen mener derfor at kommunen bør gjennomgå sine rutiner og vurdere hvordan disse
kan justeres for å sikre at kravene i regelverket blir fulgt, og for å sikre etterprøvbarhet i
saksbehandlingen.

Blant annet i tilsynsrapporter er viktigheten av aktivt å gi mulighet for å uttale seg omtalt. Se for eksempel:
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Barnehage%20og%20oppl%c3%a6ring/Tilsynsrappor
tar/Tilsynsrapportar%202017/Endeleg%20tilsynsrapport%20-%20Forvaltningskompetanse%20-%20Modalen.pdf
56

77



78

Revisjonen merker seg at det i undersøkelsen blir vist til enkelte utfordringer knyttet til bruk av
alternativ opplæringsarena. Samtidig registrerer revisjonen at det er bevissthet rundt disse
utfordringene, og behov for å tydeliggjøre ytterligere hvordan alternativ opplæringsarena kan
benyttes. Revisjonen mener det er positivt at kommunen vil se nærmere på bruken av alternativ
opplæringsarena, da det er viktig at dette er et tilbud som benyttes restriktivt og til elevens beste.

7.

Konklusjon og anbefalinger

Undersøkelsen viser at det fra skoleeiers side er rettet oppmerksomhet mot arbeidet med tilpasset
opplæring i kommunen, og at det blant annet er utarbeidet en felles rutine for skolenes arbeid med tilpasset
opplæring. Revisjonen registrerer som positivt at alle skoler har et såkalt TPO-team, som fungerer som et
ressursteam for den enkelte skoles arbeid med tilpasset opplæring. Likevel er det en stor andel av lærerne
og rektorene som bare delvis mener at de klarer å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs evner og
forutsetninger. Særlig elever med svake eller sterke læreforutsetninger opplyses i mindre grad enn andre
elever å få tilpasset opplæring. Dette er forhold som det er viktig å undersøke nærmere, for å vurdere
hvilke tiltak som kan settes i verk for å sikre at alle elever får en opplæring som er tilpasset deres evner
og forutsetninger. Det er allerede satt i gang et arbeid fra skoleeiers side for å øke fokuset på tilpasset
opplæring ved skolene, og revisjonen mener dette er viktige prosesser for å bidra til å sikre at elever i
grunnskolene i Rana kommune i enda større grad får en opplæring som er tilpasset deres evner og
forutsetninger.
Når det gjelder tidlig innsats, registrerer revisjonen at det nylig er gjort endringer i kommunens
ressursfordelingsmodell til grunnskolene, og at en hensikt med dette blant annet er å vri ressursene til
barneskolene. Dette synes etter revisjonens vurdering å være en nødvendig vridning, da det er 1.-4. trinn
som den senere tiden har hatt den største gjennomsnittlige klassestørrelsen i Rana. Revisjonen mener
dette gir grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt kommunen har hatt tilstrekkelig fokus på tidlig innsats.
Det kommer også frem i undersøkelsen at skolene i varierende grad setter inn tiltak i den ordinære
opplæringen for å bistå elever på 1. – 4. trinn som sliter med grunnleggende ferdigheter. Undersøkelsen
viser at det er til dels store forskjeller mellom skolene når det gjelder tidlig innsats, noe revisjonen mener
gir grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt Rana kommune klarer å gi et likeverdig opplæringstilbud på
tvers av skolene. Revisjonen mener det bør iverksettes tiltak for å styrke kommunens arbeid med tidlig
innsats.
Revisjonen mener at det også på flere av de områdene som er undersøkt, er behov for å videreutvikle og
tydeliggjøre system og rutiner for å sikre en god praksis i samsvar med krav i regelverket. Blant annet
gjelder dette arbeidet med vurdering av tilfredsstillende læringsutbytte og vurderinger av om gruppe- og
klassestørrelsen er pedagogisk forsvarlig. Revisjonen merker seg videre at det generelt blir vist til et godt
samarbeid mellom skolene og PPT, og ordningen med utarbeidelse av årlige samarbeidsavtaler mellom den
enkelte skole og PPT synes etter revisjonens vurdering å være sentral for å sikre gode samhandlingsarenaer
og sikre fokus også på den delen av PPTs lovpålagte oppgaver som dreier seg om systemrettet arbeid. Det
går likevel frem at mange opplever at de ikke i tilstrekkelig grad får bistand fra PPT når det gjelder prosesser
med utprøving av tiltak for å gi elever tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Revisjonen
mener det er viktig at kommunen vurderer hvorvidt man kan øke PPTs involvering i denne fasen, for å
bidra til at flere elever kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, og slik redusere behov
for spesialundervisning.
Undersøkelsen viser også at manglende kapasitet hos PPT medfører at det tar svært lang tid å få en
sakkyndig vurdering i tilfeller der en elevs behov for spesialundervisning blir vurdert. Saksbehandlingstiden
oppfyller i mange tilfeller ikke lovkrav om at saken skal behandles innen rimelig tid og uten ugrunnet
opphold. Manglende kapasitet hos PPT er ikke en lovlig grunn til lang saksbehandlingstid, og revisjonen vil
presisere at bruken av ventelister strider mot elevenes rett til spesialundervisning.
Revisjonen mener også at selv om det er utarbeidet en rekke maler som bidrar positivt til at
saksbehandlingen ved vurdering av en elevs behov for spesialundervisning skal være i samsvar med krav
i regelverket, så bør kommunen vurdere å utarbeide en mer utfyllende overordnet retningslinje som
beskriver saksgangen fra bekymring for en elevs læringsutbytte og frem til det eventuelt blir gjort et
enkeltvedtak om spesialundervisning. Revisjonen mener at en slik retningslinje vil kunne redusere risikoen
for feil og mangler i disse prosessene, og for ulikheter mellom skolene. Revisjonen mener at det per i dag
er enkelte svakheter og mangler ved de rutiner og maler som foreligger i kommunen. Også gjennomgangen
av den faktiske saksbehandlingen viser at det er behov for å tydeliggjøre saksgangen og krav til
saksbehandlingen. Undersøkelsen viser at den faktiske saksbehandlingen på en del punkt ikke er i samsvar
med krav i forvaltningsloven og/eller opplæringsloven.
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Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Rana kommune setter i verk
følgende tiltak:
1. Sikrer at alle elever, både med svake, vanlige og sterke læreforutsetninger, får en opplæring som er
tilpasset deres evner og forutsetninger, jf. oppll. § 1-3.
2. Gjør nærmere undersøkelser knyttet til aktuelle hindringer for tilpasset opplæring ved den enkelte
skole, og går systematisk til verks for å vurdere i hvilken grad og hvordan det er mulig å legge bedre
til rette for at lærerne skal kunne gi elevene tilpasset opplæring.
3. Etablerer system for å gjøre løpende vurderinger av om klassestørrelsen er pedagogisk forsvarlig, og
avklarer hvordan lærerne kan involveres i disse vurderingene.
4. Vurderer å utarbeide felles rutiner for overgangen fra barneskole til ungdomsskole, og sikrer at
overgangsrutinene, både mellom barnehage og barneskole og barneskole og ungdomsskole, jevnlig
gjennomgås og evalueres i samarbeid med de enhetene som skal bruke dem.
5. Sikrer at innholdet i samarbeidsavtalene mellom skolene og PPT reflekterer skolenes faktiske behov og
ønsker når det gjelder systemarbeid, og at de aktivt blir benyttet som et styringsverktøy, samt sikrer
at avtalene jevnlig evalueres og oppdateres etter behov.
6. Sikrer at PPT har tilstrekkelig kapasitet til å yte systemrettet bistand overfor skolene i kommunen, og
vurderer å legge til rette for ytterligere samarbeid mellom skolene og PPT når det gjelder vurdering og
utprøving av tiltak innenfor ordinær opplæring.
7. Sikrer at elever på 1.-4 trinn med behov for særlig oppfølging både blir fanget opp og fulgt opp i
samsvar med intensjonene om tidlig innsats og de konkrete lovkravene om tidlig innsats, under dette
vurderer å etablere felles føringer og forventninger til hvordan skolene skal arbeide med tidlig innsats.
8. Sikrer at alle skolene i kommunen har en innarbeidet fremgangsmåte for hvordan lærerne som del av
underveisvurderingen systematisk og løpende skal vurdere om elevene har tilfredsstillende utbytte av
opplæringen.
9. Vurderer å utarbeide en overordnet retningslinje som beskriver saksgang, ansvar, oppgaver, hvilke
krav som stilles, hvilke maler og skjema som skal benyttes mv. i forbindelse med vurdering av behov
for spesialundervisning.
10. Gjennomgår saksbehandlingsrutiner og maler og gjør nødvendige justeringer i disse for å legge til rette
for at regelverket i forbindelse med vurdering av behov for spesialundervisning etterleves.
11. Sikrer at PPT utarbeider sakkyndige vurderinger innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.
12. Sikrer at saksbehandlingen i forbindelse med vurdering av behov for spesialundervisning er i samsvar
med krav i opplæringsloven og forvaltningsloven (jf. revisjonens vurderinger i kapittel 6.4.2 i
rapporten).
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier
Tilpasset opplæring
Prinsippet om at opplæringen skal være tilpasset den enkelte elev sine evner og forutsetninger, er ett av
grunnprinsippene for undervisningen i det norske skolesystemet. Dette prinsippet er fastsatt i § 1-3 i
opplæringsloven, som slår fast følgende:
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Intensjonen i loven er at den tilpassede opplæringen skal gjennomføres innenfor den ordinære
undervisningssituasjonen for flertallet av elevene. Den delen av elevmassen som ikke har eller som ikke
kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning.
I NOU 2003:16 blir det framhevet at alle elever har rett på tilpasset opplæring. I den sammenheng blir det
vist til problemstillinger knyttet til det å tilpasse opplæringen til alle innenfor en elevgruppe med stor
variasjonsbredde, samtidig som det gjerne ikke er like problematisk å tilpasse opplæringen til en såkalt
«normalelev» (NOU 2003:16, s. 84). I St.meld. nr. 16 (2006-2007) ... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for
livslang læring, blir tilpasset opplæring beskrevet på følgende måte:
Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Alle elever skal i arbeidet med fagene
møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller
sammen med andre. Elevene har ulike utgangspunkt og ulike behov i arbeidet med de nasjonalt fastsatte
kompetansemålene.
Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter,
læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. Tilpasset opplæring innebærer høy
bevissthet i valg av virkemidler med sikte på å fremme den enkeltes og fellesskapets læring. (…).
Spesialundervisning kan være nødvendig for å oppfylle plikten til å gi tilpasset opplæring.

I veileder fra Utdanningsdirektoratet blir det pekt på at det er viktig å finne en rimelig balanse mellom en
generell pedagogisk tilnærming og særskilte tiltak, slik at en får en fleksibel bruk av ressursene.
Gruppestørrelse og organisering
Kapittel 8 i opplæringsloven omhandler organisering av undervisningen i skolen. I § 8-2 går det frem at
«[i] opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt
tilhøyr.» Loven åpner også for at i «delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov.»
Gruppeinndelingen og organiseringen av elever skal likevel til vanlig «ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn
eller etnisk tilhøyr».
I Kunnskapsdepartementets Veiledning om organisering av elevene (2013), blir det lagt til grunn at dette
unntaket åpner for at loven sitt utgangspunkt «kan fravikes i konkrete tilfeller når det foreligger tilstrekkelig
tungtveiende elevhensyn.» Det blir videre understreket i veilederen at det «er viktig at det over tid ikke
utvikler seg en praksis der lovens fellesskapsintensjon blir undergravet.»
Videre går det frem av opplæringsloven § 8-2 at «Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere
større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.» I Kunnskapsdepartementets veileder57
til § 8-2, blir det pekt på at disse vurderingene av forsvarlighet vil være kontekstavhengig, og at
bl.a. lærerkompetansen, det pedagogiske opplegget, personaldekningen og elevenes utfordringer og
forutsetninger spille inn når man tar stilling til hva som er forsvarlig for å kunne gi elevene utbytte av
undervisningen.

Også i forarbeidende til opplæringsloven går det frem tilsvarende beskrivelse av ulike faktorer som vil
kunne påvirke om klassestørrelsen er pedagogisk forsvarlig.

57

Kunnskapsdepartementet: Veileder. Veiledning om organisering av elevene, s. 5.
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I Kunnskapsdepartementets veileder til § 8-2 går det også frem at skolen innenfor reglene for
organiseringen av opplæringen må tilpasse denne til elevenes ulike forutsetninger og behov (ref. oppll. §
1-3), og at fellesopplæring er i samsvar med intensjonen i loven dersom elevene får et forsvarlig utbytte
av opplæringen.
Overganger mellom barnehage og skole og barneskole og ungdomsskole
Gode overganger både mellom barnehage og skole, og mellom ulike hovedtrinn i skolen er viktig for å sikre
kontinuitet og legge godt til rette for tilpasset opplæring. I veileder fra Utdanningsdirektoratet står det
blant annet følgende om overgangen mellom barnehage og barneskole:58
En god sammenheng mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for et helhetlig
opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Det handler både om at læringspotensialet hos det enkelte
barnet ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet i det videre skoleløpet får mulighet
til å bygge på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen. En god sammenheng mellom barnehage og
skole skal ivareta barnets behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses
det enkelte barnet allerede fra første skoledag.

Samtidig er det viktig å sikre at deling av informasjon blir gjort innenfor de rammene regelverket gir. Det
finnes ikke egne lovbestemmelser i opplæringslovet eller barnehageloven som spesielt hjemler tilgang til
opplysninger om personlige forhold som for eksempel ved overgang mellom barnehage og skole. For å dele
opplysninger skal det normalt foreligge samtykke. Samtidig gir forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 3
et visst rom for at «taushetsbelagte opplysninger er tilgjengelige for andre innenfor samme etat/organ.
Bestemmelsen gir åpning for at visse opplysninger kan overføres mellom skoler med den begrunnelse at
mottaker skal oppfylle elevens rett til opplæring.»59
I veileder fra Kunnskapsdepartementet blir kommunens overordnede ansvar for logistikken i overgangen
mellom barnehage og skole omtalt:60
Kommunen som barnehagemyndighet og skoleeier har ansvar for å legge premisser for samarbeid
mellom barnehage og skole. Det bør gis nødvendige føringer for det arbeidet som skal skje på barnehageog skolenivå. Mange barnehager har barn som skal til flere forskjellige skoler, og tilsvarende mottar
mange skoler barn fra flere barnehager. Kommunen bør derfor ha et overordnet ansvar for å koordinere
samarbeidet mellom de forskjellige barnehagene og skolene, slik at det legges til rette for en best mulig
gjennomføring. Kommunen bør også legge til rette for kontakt mellom styrer og rektor i samme
opptaksområder/kretser.

Samarbeid med PPT
I opplæringsloven § 5-3 blir det stilt krav om en sakkyndig vurdering før det kan fattes vedtak om
spesialundervisning:
Før kommunen (…) gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 (…) skal det liggje føre ei sakkunnig
vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for
spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. (…)

Det er PPT som ifølge opplæringsloven § 5-6 skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der
loven krever det.
I tillegg til det individrettede arbeidet knyttet til sakkyndige vurderinger, skal skolene samarbeide med PPT
på systemnivå. Av opplæringsloven § 5-6 andre ledd går det frem at PPT «skal hjelpe skolen i arbeidet
med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med
særlege behov». I St. meld. nr. 18 (2010-2011) blir det pekt på at PPT bør bruke mer tid på det

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/overganger-spesialpedagogisk-hjelpspesialundervisning/Overgangen-mellom-barnehage-og-skole/
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Kunnskapsdepartementet: Meld. St. 18 (2010–2011): Læring og fellesskap. Kapittel 5.4.
60
Kunnskapsdepartementet: Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, s.
26-27.
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systemrettede arbeidet, dvs. å bistå skolene når det gjelder forebyggende arbeid og kompetanse- og
organisasjonsutvikling. Det blir i stortingsmeldingen lagt vekt på prioriteringen av systemarbeid. Dette er
viktig fordi elevenes særskilte behov ikke nødvendigvis trenger å være knyttet til forhold ved eleven.
Behovene kan også skyldes skolens valg rundt organisering av klassen og opplæringen, mangel på
nødvendig kompetanse og forhold rundt klasseledelse. PPT bør derfor på et tidlig tidspunkt gi råd til skolen
om løsninger og tiltak som gjør at eleven kan få et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære
opplæringen, slik at det ikke blir nødvendig å henvise eleven til PPT og fatte enkeltvedtak.
Tidlig innsats
I opplæringsloven § 1-3, andre ledd går det frem krav om å tidlig sette inn tiltak for å tilpasse opplæringen:
På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk
mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og
rekning.

I St.meld. nr. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap blir viktigheten av tidlig innsats fremhevet, og det blir
pekt på at det er viktig at barnehagene og skolene blir bedre på å fange opp og følge opp de som trenger
hjelp og støtte. Det går også frem at gode læringsmiljø skaper motivasjon og forebygger vansker og at
tilpasset opplæring og tidlig innsats er en viktig strategi for å sikre høyest mulig læringsutbytte og
forebygging av vansker.
Gjennom Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen ønsker regjeringen å
forsterke plikten til tidlig innsats i skolen. Oppfølgingen av stortingsmeldingen er et pågående arbeid, og
regjeringens intensjon er blant annet å gi alle skoler en lovpålagt plikt til å gi intensiv opplæring i lesing,
skriving og regning til elever i 1. til 4. klasse, dersom de strever med disse grunnleggende ferdighetene. I
juni 2017 ble et forslag om å lovfeste en plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn
som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning sendt på høring. Høringsfristen var i
september 2017.
Vurdering av læringsutbytte og tiltak innenfor ordinær undervisning
Av § 3-11 i forskrift til opplæringsloven går det frem at eleven minst en gang hvert halvår har rett til en
samtale med kontaktlæreren om sin utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene, samt at «læraren
skal vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. opplæringslova § 5-1 og § 5-4.»
Det går også frem av veiledning knyttet til felles nasjonalt tilsyn 2014-201761 at skolen må sørge for å ha
en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne løpende vurderer om eleven får tilfredsstillende
utbytte av opplæringen. Videre står det at:
Før det blir aktuelt å gi spesialundervisning til en elev som har vansker med å følge den ordinære
opplæringen, må skolen vurdere om vanskene kan avhjelpes gjennom tilpasset opplæring. Dette
innebærer at skolen må vurdere om eleven vil kunne få et tilfredsstillende utbytte ved at den for eksempel
endrer vurderingspraksis og arbeidsmåter gjennom å gi andre arbeidsoppgaver eller bruke annet
lærestoff og andre læremidler. Skolen må også vurdere om det må foretas endringer i læringsmiljøet
som kan medføre at eleven får tilfredsstillende utbytte; for eksempel gjennom å variere organisering av
og intensiteten i opplæringen.62

Av opplæringsloven § 5-4 går det frem at «Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng
spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt
prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte
før det blir gjort sakkunnig vurdering.» Når det gjelder siste setning, er det i veiledningsmateriell fra
Utdanningsdirektoratet vist til kravet om å vurdere om det kan gjøres endringer eller tilpasninger gjennom
tilpasset opplæring, for at eleven skal få tilfredsstillende utbytte av opplæringen (se over). Videre er det
presisert at «når skolen vurderer det slik at eleven vil få tilfredsstillende utbytte ved å foreta enkelte

Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/skolens-arbeid-medelevenes-utbytte-av-opplaringen/.
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Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/skolens-arbeid-medelevenes-utbytte-av-opplaringen/.
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tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen, plikter skolen å sørge for at tiltakene blir satt i verk
snarest.»
Saksbehandling ved vurdering av behov for spesialundervisning
Kapittel 5 i opplæringsloven omhandler spesialundervisning. Der går det frem at «elevar som ikkje har eller
som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til
spesialundervisning.» (§ 5-1 første ledd).
Elevens rett til spesialundervisning etter opplæringsloven er en individuell rett. Dette innebærer ifølge
veileder om spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet at skoleeier ikke kan avvise denne retten, når
det er vurdert at en elev ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Videre
går det frem av veilederen at skoleeier ikke kan avgrense den særskilte tilretteleggingen med bakgrunn i
manglende økonomiske ressurser.63
Før kommunen fatter vedtak om spesialundervisning etter § 5-1, skal det ifølge oppll. § 5-3 første ledd
foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særskilte behov. En slik vurdering skal vise om eleven har
behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Ifølge oppll. § 5-6 er det PPTs
ansvar å utarbeide sakkyndig vurdering der dette er påkrevd.
I opplæringsloven § 5-3 blir det stilt krav om at dersom vedtaket fra kommunen avviker fra den sakkyndige
vurderingen, skal begrunnelsen for vedtaket blant annet vise hvorfor kommunen eller fylkeskommunen
mener at eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter § 5-1.
Det blir i veileder for spesialundervisning pekt på at det er viktig at skoleeier, skolene og PPT har god
kjennskap til forvaltningsrettens lovfestede regler og ulovfestede prinsipp ved behandling av saker om
spesialundervisning. Dette er fordi et vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. I veilederen blir det presisert at dette blant annet betyr at utformingen av enkeltvedtaket
om spesialundervisning, foreløpig svar, og klageinformasjon må gis i samsvar med forvaltningslovens regler
om saksbehandling.
I forvaltningsloven går følgende frem av § 11a om saksbehandlingstid og foreløpig svar:
Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det
forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres
rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan
ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke
kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

I veileder om spesialundervisning blir det også vist til at saksbehandlingen må skje innen rimelig tid, og
det fremgår at «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 f.eks. en total saksbehandlingstid på over tre
måneder kan være for lang tid.»64 Videre er det presisert at ventelister for PPTs utredning av behov for
spesialundervisning ikke er en lovlig praksis:
Kravet om at saken skal behandles ”innen rimelig tid” innebærer blant annet at PP-tjenesten eller skoleeier ikke
kan innføre ventelister for utredning av en elevs behov for spesialundervisning.
En venteliste strider mot elevens rett til spesialundervisning. Elevens rett til spesialundervisning skal ikke
treneres på grunn av lang saksbehandlingstid hos PP-tjenesten.65

Utdanningsdirektoratet: Veileder spesialundervisning. Sist oppdatert 6.3.2017. https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
64
Utdanningsdirektoratet: Veileder spesialundervisning. Sist endret 06.03.2017. https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
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Samlet sett går det frem en rekke krav til saksbehandlingen av opplæringsloven og forvaltningsloven. Det
blir presisert i veilederen om spesialundervisning at det skal fattes vedtak også dersom det blir vurdert at
eleven ikke har behov for spesialundervisning. Dette er viktig av hensyn til klageretten og dermed eleven
sin rettssikkerhet.
Enkeltvedtak kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Av § 27 går det frem at det i underretning om vedtak
skal «gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage,
samt om retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens dokumenter.» Av forvaltningsloven §§ 24-25 går krav
til begrunnelse av enkeltvedtak frem.
Bruk av alternativ opplæringsarena
Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen blir omtalt i rundskriv 66 fra Udir. Av kap. 5 i
rundskrivet går det frem at:
Det er en snever adgang for skoleeier til å ta i bruk alternative opplæringsarenaer, jf. opplæringsloven §
2-3, for enkeltelever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Direktoratet
understreker at det skal være hensynet til eleven, ikke hensynet til skolen eller kommunen som er det
avgjørende for bruk av en alternativ opplæringsarena. I vurderingen må det trekkes inn om et
opplæringstilbud som innebærer bruk av en alternativ arena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig
utbytte av opplæringen ut fra sin situasjon og om tiltaket for øvrig er til barnets beste, jf.
barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dersom det ikke er til barnets beste at hun/han mottar deler av
opplæringen et annet sted enn skolen, skal ikke en slik arena brukes.
Opplæringstilbudet som gis på en alternativ opplæringsarena skal være i samsvar med kravene til offentlig
grunnskoleopplæring i opplæringsloven med forskrifter, herunder det pedagogiske innholdet og den
organisatoriske tilretteleggingen. Opplæringen som skjer på en alternativ opplæringsarena er skolens
ansvar.

Videre går det frem at følgende vilkår må være oppfylt for at en elev med rett til spesialundervisning skal
kunne motta opplæring på en annen opplæringsarena:


eleven har et enkeltvedtak om spesialundervisning og den alternative opplæringsarenaen er
hjemlet i vedtaket, se pkt. 5.1.



det må foreligge en avtale om bistand til gjennomføring av spesialundervisning mellom
kommunen (skolen) og tilbyder av tiltaket, se pkt. 5.2.

Ansvarsomfang og forsvarlig system
Skoleeier har ifølge opplæringsloven § 13-10 ansvar for å sikre at krav i opplæringsloven og forskrifter blir
oppfylt:
Kommunen (…) har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å
stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.
Kommunen (…) skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til
lova blir oppfylte. (…)

Ifølge kommuneloven § 23 nr. 2 har administrasjonssjefen ansvar for å sikre at regelverk etterleves:
(…) Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Ifølge forarbeidene til kommuneloven innebærer kravet om betryggende kontroll et generelt ansvar for
internkontroll i kommunen.

66

Utdanningsdirektoratet: Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen. Udir-3-2010. Sist endret 14.11.2017.
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Utdanningsdirektoratet: Veileder for spesialundervisning (2014/2017)
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opplæringen (2017)
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Kunnskapsdepartementet: Veileder «Fra eldst til yngst: Samarbeid og sammenheng mellom
barnehage og skole», 2016
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fra Kunnskapsdepartementet av 15. desember 2006, godkjent i statsråd samme dag.
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Dokumentasjon fra Rana kommune

GSI 2016 Grunnskole – Rana (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Alteren skole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Båsmo barneskole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Båsmo ungdomsskole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Gruben barneskole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Gruben ungdomsskole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Hauknes skole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Lyngheim skole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Mo ungdomsskole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Selfors ungdomsskole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Selfors barneskole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Skonseng skole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Storforshei barne- og ungdomsskole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Utskarpen barne- og ungdomsskole (2016-17)

GSI 2016 Grunnskole – Ytteren skole (2016-17)

Rana kommune: Rutiner for skolens arbeid med tilpassa opplæring (TPO), udatert

Rana kommune: TPO-teamleder – innhold i stillingen. Udatert.

Rana kommune: Virksomhetsplan for Ranaskolen 2017. Udatert.

88








































Rana kommune: Lærertettheten bestemmes av…,. Udatert.
Rana kommune: Ranaskolen, skolesaken. Datert 01.11.2016.
Rana kommune: Da klokka klang, Overgangen mellom barnehage og skole, september 2013.
Rana kommune: Da klokka klang – overgangen mellom barnehage og skole, besvarelser av
undersøkelse. Datert 1.1.2017.
Rana kommune: Møte 13.12.2016 – gjennomgang av undersøkelse «Da klokka klang».
Rana kommune: Rutiner for overgang barneskole (Alteren og Båsmo barneskole) – ungdomsskole
(Båsmo ungdomsskole). Udatert.
Rana kommune: Rutiner for overgang fra barneskole til ungdomsskole (Ytteren barneskole,
Selfors barneskole og Selfors ungdomsskole). Udatert.
Rana kommune: Rutiner for overgang fra barneskole til ungdomsskole, Storforshei. Udatert.
Rana kommune: Rutiner for overgang fra barneskole til ungdomsskole, Mo ungdomsskole,
Lyngheim skole, Hauknes skole, Dalsgrenda skole. Revidert 05.11.2011.
Rana kommune: Samarbeidsavtale mellom Båsmo ungdomsskole (BUS) og avgiverskolene,
Båsmo barneskole (BBS) og Alteren, sist revidert 24.11.2016.
Rana kommune: Formål med kartlegginger: Best mulig trivsel, læring og faglig fremgang for alle
elever. Udatert.
Rana kommune: Årshjul TPO, Utskarpen barne- og ungdomsskole. Udatert.
Rana kommune: Årshjul, Storforshei skole, tidsfrister for IOP og tester/prøver
Rana kommune: Pedagogisk rapport. Udatert.
Rana kommune: Mal for vedtak om spesialundervisning. Udatert.
Rana kommune: Prosedyrer – opptak ved alternativ opplæringsarena. Udatert.
Rana kommune: Søknadsskjema – alternativ opplæringsarena. Udatert.
Rana kommune: Årsevaluering av IOP for skoleåret. Udatert.
Rana kommune: Årsrapport – spesialundervisning. Udatert.
Alteren skole: Samarbeidsavtale skole og PPT, skoleåret 2016/2017. Datert 23.05.2017
Storforshei skole: Samarbeidsavtale PPT og Storforshei skole, skoleåret 17-18. Udatert.
Båsmo ungdomsskole: Samarbeidsavtale skole og PPT, skoleåret 17/18. Udatert.
Selfors ungdomsskole: Samarbeidsavtale skole og PPT, skoleåret 2016-17. Udatert.
Selfors barneskole: Samarbeidsavtale skole og PPT, skoleåret 2016/2017. Datert 16.09.2016.
Ytteren skole: Samarbeidsavtale skole og PPT, skoleåret 2017-2018. Datert 28.08.2017.
Gruben barneskole: Samarbeidsavtale skole og PPT, skoleåret 2016-2017. Datert 06.06.2017.
Skonseng skole: Samarbeidsavtale Skonseng skole og PPT, skoleåret 2017-2018. Udatert.
Mo ungdomsskole: Samarbeidsavtale skole og PPT, skoleåret 2017-2018. Udatert.
Hauknes skole: Samarbeidsavtale skole og PPT, skoleåret 2016/2017. Udatert.
Gruben barneskole: Samarbeidsavtale mellom Gruben ungdomsskole og PPT, skoleåret 2016/2017.
Udatert.
Lyngheim skole: Samarbeidsavtale mellom skole og PPT, skoleåret 2017-18. Datert 17.08.2017.
Båsmo barneskole: Samarbeidsavtale skole og PPT, skoleåret 2017-2018. Datert 01.09.2017.
Utdanningsdirektoratet: Tilsagnsbrev - utprøving av funksjon som lærerspesialist. Datert
03.07.2017.
PPT Rana: Henvisningsskjema. Revidert pr. februar 2009.
PPT Rana: Melding om mottatt henvisning ved PPT Rana. Udatert.
PPT Rana: Tilmelding systemnivå. Udatert.
PPT Rana: «Med felles blikk på overgangen barnehage og skole». Datert 06.07.2017.
PPT Rana: Læringsmiljøteamet. Brosjyre. Udatert.

Nettsider

www.rana.kommune.no

www.ssb.no/kostra

www.udir.no

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/skolens-arbeid-medelevenes-utbytte-av-opplaringen/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/overganger-spesialpedagogisk-hjelpspesialundervisning/Overgangen-mellom-barnehage-og-skole/

89

90

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its
network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent
entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more
detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing
audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients
spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network
of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’
most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 245,000 professionals make an impact that
matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.
© 2018 Deloitte AS

91

