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Hjemmel  
Opplæringslova § 5-1. Rett til spesialundervisning  

”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære   
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.  

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på 
utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla 
tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i 
forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får 
spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre 
elevar, jf. § 2-2 og § 3-2. http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html 

 og § 4A-2 

” Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.  

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like 
grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.  

For opplæring etter denne paragraf gjeld §§ 5-1 tredje leddet bortsett frå siste 
punktum, og 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande.” 
Føyd til med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2002, etter res. 26 april 2002 nr. 414).  

 http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-2  

og § 5-7 

 ”Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder  

Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk 
hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa 
kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, 
eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-
psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans.  

For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5 andre 
leddet i lova gjeld så langt det passar.” http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-
006.html 

 

 

Veiledning 
Utdannings- og forskningsdepartementets Veiledning, revidert utgave fra 2004, 
anbefales: 
Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring, adresse:  
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=13
75 
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Generelt 
Retten til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning er knyttet til elever 
som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 
opplæringstilbudet. 
Vurdering av behov for spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp er 
avhengig av forhold knyttet til den enkelte elev, (barn, ungdom eller voksen) og 
ulike forhold ved det ordinære opplæringstilbudet. 
 
Førtilmeldingsfasen 

Dersom det oppstår bekymring rundt et barn, drøftes dette internt i 
barnehagen/skolen og med foreldrene.  Styrer/rektor har ansvaret for at 
spesialpedagogiske behov blir avdekket.  Barnehagen/skolen/kommunen skal ha 
egne rutiner for kartlegging av spesialundervisningsbehov.  
 
Barnet bør så langt som mulig, være med selv å finne ut hva som kan gjøres.   
 
Barnet/eleven eller foreldrene kan kreve at skolen gjør de nødvendige 
undersøkelser for å finne ut om hun/han trenger spesialundervisning og 
eventuelt hva slags opplæring hun/han trenger.  
 
Saken kan drøftes anonymt med PP-tjenesten for å vurdere om det er 
hensiktsmessig å henvise saken. Barnehagen/skolen kartlegger, vurderer, 
justerer, prøver ut og dokumenterer tiltak innenfor de ordinære rammene.  
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Samarbeid mellom 
barnehage/skole og hjem  

Evaluering  
Dokumentasjon 

Gjennomføre observasjoner, 
kartleggingsprøver på nytt 

Tiltak: 
Innhold  
Arbeidsmetoder 
Organisering 

Drøfting internt i barnehagen/på skolen – event. anonym drøfting med PPT 

Skriving av pedagogisk rapport 
Ansvar:  
Barnehagen/førskolelærer 
Skolen/kontaktlærer 

Fortsatt tilpasset opplæring 

Henvisning til PP-tjenesten med 
samtykke fra foreldre/foresatte 

    

Kartleggingsmodell 
 
 

Gjennomføring av observasjoner, kartleggingsprøver og drøftinger internt i 
barnehagen/på skolen 
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Tilmeldingsfasen  

Dersom saken er av en slik karakter at de nærmeste rundt barnet/eleven føler 
seg forpliktet til å søke råd og veiledning fra andre, skal saken tas opp internt i 
skolens/barnehagens formelle fora.  Styrer/rektor skal alltid orienteres.  
 
Henvisning til PPT for Vefsn-regionen sendes på eget skjema, med samtykke fra 
elev/foresatte. Det originale henvisningsskjemaet og pedagogisk rapport, event. 
observasjoner og annen relevant dokumentasjon, sendes PP-tjenesten.   
 
Foreldre/foresatte kan henvise sitt barn direkte.   
Voksne som har rettigheter etter opplæringsloven, kan også henvende seg 
direkte til PP-tjenesten. 
 
 

Utrednings- og tilrådningsfasen  

Henvisningen er mottatt av PPT og det er bedt om en utredning for å klargjøre 
om det er behov for spesialundervisning.  Det er den pedagogisk-psykologiske 
tjenesten som skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der 
Opplæringsloven krever det. 
Den sakkyndige vurderingen utarbeides for å si noe om behovet for 
spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning og for å gi tilråding om hva som vil 
være et forsvarlig opplæringstilbud for barnet/eleven. Opplysninger om 
utviklingshistorien, kartlegginger, observasjoner, samtaler med foresatte, 
testinger, sykdommer, skader og andre ting som har innvirkning på 
læringsmulighetene, tas med i den sakkyndige vurderingen.   
Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til  
• eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet  
• lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa  
• realistiske opplæringsmål for eleven  
• om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet  
• kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod. Jfr. Opplæringslovens § 5-3. 
Den sakkyndige vurderingen kan ha en gyldighet på 1 – 3 år.  
 
Søknad 

For barn/elever som blir tilrådd spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, 
søker elev/foresatte om dette til kommunen/fylkeskommunen.  Kommunene 
fastsetter søknadsfristene. 
Kopi av søknad sendes PPT.  
Styrer/rektor har ansvaret for at dette blir gjort. 
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Vedtaksfasen  

Det gjøres enkeltvedtak i kommunen i henhold til Forvaltningsloven; 
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html og opplæringslovens § 5-4 og § 
5-7, der det framgår hvilket innhold, omfang og organisering den 
spesialpedagogiske hjelpen/spesialundervisningen skal ha.  Det opplyses også om 
klagerett. 
 

Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal kommunen eller 
fylkeskommunen i sin begrunnelse vise hvorfor de mener eleven likevel får et 
opplæringstilbud som oppfyller retten. 
 

Planleggingsfasen 

Planleggingen av særlige tiltak skal alltid skje i samråd med elev og foresatte.   
I denne fasen planlegger barnehagen/skolen et opplæringstilbud som bygger på 
den sakkyndige vurderingen og vedtaket.   
Barnehagen/skolen utarbeider i samråd med foresatte den individuelle 
opplæringsplanen (IOP).  
 
Handlingsfasen 

Gjennomføre opplæringen i tråd med IOP, sakkyndig vurdering og vedtaket.  
Vurdere underveis og rapportere.  
 
Barnehagens/skolens personale er sammen med barnet/eleven de mest sentrale 
aktørene i denne fasen.  Også PPT og andre deler av støtteapparatet kan være 
viktige rådgivere i utviklingen og gjennomføringen av opplæringen. 
 
Rutiner for overgangene fra barnehage til skole, mellom grunnskoler, fra 
grunnskolen til videregående opplæring og fra videregående opplæring til  
yrkes-/voksenliv gjennomføres. 
 

Vurderingsfasen  

I denne fasen vurderes barnets/elevens utvikling og hvordan det 
opplæringstilbudet som barnet/eleven får, fungerer.  Den individuelle 
opplæringsplanen danner bakgrunn for vurderingen.  Vurderingen gir grunnlag for 
eventuelt å justere det videre arbeidet, enten det gjelder innhold, 
arbeidsmåter, organisering eller metoder.  Loven må forstås slik at 
barnehagen/skolen har et selvstendig ansvar for at det blir forsvarlig vurdert 
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Kontaktlærer/spesialpedagog
/avdelingsleder 

Elev/foreldre/foresatte Oppvekstetaten/kommunen/ 
rektor videregående skole  

Styrer/rektor 
S-team v/videregående skole  

PPT 

om alle barna/elevene får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og ansvar for 
å ta opp spørsmålet om hva som eventuelt kan gjøres for å få dette til.   
Vurderingen bør skje fortløpende gjennom hele skoleåret. Styrer/rektor har 
ansvaret og kan delegere oppgaver til sine medarbeidere.    
Dersom det vurderes at det er behov for ny sakkyndig vurdering, tas dette opp 
med elev/foresatt og PP-tjenesten.  
  
Barnehagen/skolen har ansvar for at det hvert halvår blir skrevet rapport på 
alle som har fått spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.  
Rapporten skal inneholde oversikt over den opplæringa barnet/eleven har fått, 
hva barnet/eleven har lært, hvordan barnet/eleven lærer nye ting, vurdering av 
utviklinga til barnet/eleven, samt med hva og hvordan det skal arbeides videre.  
Dette arbeidet bør skje i nært samarbeid med spesialpedagog/ 
lærer/faglærer/førskolelærer, S-team og styrer/rektor. 
 

Rapportene leveres tjenestevei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Styrer/rektors ansvar    

- Samler inn rapportene og kvalitetssikrer det som er skrevet 
- Sender rapporten til elev/foreldre/foresatte og 

undervisningsansvarlig i kommunen/fylkeskommunen 
- Kopi sendes til PP-tjenesten                                  

 
Rapportene sendes ved slutten av hver termin i henhold til 
kommuneplan/virksomhetsplan. 
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ÅRSOVERSIKT FOR SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER: 
 

 
 

Januar • Evalueringsmøter i videregående skole for høsten 
• Skolesjefrunde med rektor og pedagogisk konsulent 
• Saksbehandling av enkeltvedtak (nye eller der det er behov for 

endring).  
Februar • Søknad til inntak på særskilt grunnlag 

• Saksbehandling av enkeltvedtak (nye eller der det er behov for 
endring). 

Mars • Innsøkning til videregående skole (Tilpasningsbehov) 
• Saksbehandling av enkeltvedtak (nye eller der det er behov for 

endring). 
April • Evalueringsmøter/ansvarsgruppemøter (vår). Evaluering av 

IOP og situasjon med foresatte, skole/barnehage og PPT. 
• Saksbehandling av enkeltvedtak (nye eller der det er behov for 

endring). 
Mai • Evalueringsmøter/ansvarsgruppemøter/ (vår). Evaluering av 

IOP og situasjon med foresatte, skole/barnehage og PPT. 
Juni • Evalueringsmøter/Ansvarsgruppemøter (vår). Evaluering av 

IOP og situasjon med foresatte, skole/barnehage og PPT. 
• Pedagogisk rapport for vårhalvåret 

Juli • IOP for neste skoleår er klar 
• Enkeltvedtak treffes i kommunen/fylkeskommunen 

August  
September • Evalueringsmøter/ansvarsgruppemøter (høst). Evaluering av 

IOP og situasjon med foresatte, skole/barnehage og PPT. 
Oktober • Evalueringsmøter/ansvarsgruppemøter(høst). Evaluering av 

IOP og situasjon med foresatte, skole/barnehage og PPT. 
• Frist i videregående skole for IOP for 1. skoleår 

November • Evalueringsmøter/ansvarsgruppemøter (høst). Evaluering av 
IOP og situasjon med foresatte, skole/barnehage og PPT. 

Desember • Evalueringsmøter/ansvarsgruppemøter (høst). Evaluering av 
IOP og situasjon med foresatte, skole/barnehage og PPT. 

• Pedagogisk rapport for høsthalvåret (Inkludert endringsforslag 
i IOP) 

• Frist for søknader om spesialpedagogiske ressurser for neste 
skoleår. 


