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OPPDRAGET 

Bestilling 

Kontroll- og kvalitetsutvalget i 

Rogaland fylkeskommune bestilte 

04.02.2021 en forvaltningsrevisjon 

om tilrettelagt opplæring og PPT. 

 

Problemstillinger 

• På hvilken måte tilrettelegger 

fylkeskommunen i overgangen fra 

ungdomsskole til videregående skole for 

elever med rett til tilrettelagt opplæring? 

• Hvordan fungerer samarbeidet mellom 

elev/foresatte, skolene og PPT i forbindelse 

med tilretteleggingen av opplæringstilbudet? 

• Hvordan fungerer fylkeskommunens/skolenes 

samarbeid med NAV, barnevernet og 

BUP i tilfeller der disse instansene er 

involvert?  

• Hvordan fungerer tilretteleggingen av 

undervisningstilbudet til elever med rett på 

tilrettelagt opplæring? 

• Hva er de viktigste forutsetningene for å 

skape en god tilrettelegging for denne 

elevgruppen?  

• Hvordan følges disse elevene opp av 

oppfølgingstjenesten, hvis de har droppet ut 

av skolen? 

• I hvilken grad har PPT og skoler tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet til å ivareta elever 

med rett til tilrettelagt opplæring? 

• På hvilken måte tilrettelegger 

fylkeskommunen for overgangen fra 

videregående og over i arbeidslivet, for denne 

elevgruppen? 

• Og hvis det foreligger nøkkeltall for dette: 

Hvordan er resultatene for disse elevene hvis 

en ser det over en 5-7 års periode?  

o Hvor mange har fullført 

oppleggene de begynte på. 

o Hvor mange er i arbeid eller 

tilrettelagt arbeid? 

Formål 

Formålet med prosjektet er å 

undersøke hvordan 

fylkeskommunen tilrettelegger 

undervisningstilbudet til elever med 

rett på tilrettelagt opplæring, og 

hvordan PPT bistår i denne 

prosessen. 
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o Hvor mange har tatt videre 

utdanning eller 

kompetanseheving? 

Prosjektledere for denne rapporten har vært forvaltningsrevsorene Frøy Losnedal og Therese 

Kristiansen. Rapporten er kvalitetssikret av senior forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg og er 

gjennomgått av revisjonsdirektør Rune Haukaas.  
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SAMMENDRAG 
Om prosjektet 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan fylkeskommunen tilrettelegger 

undervisningstilbudet til elever med rett på tilrettelagt opplæring1, og hvordan PPT bistår i denne 

prosessen. Vi har valgt ut fire skoler for nærmere undersøkelser; Bryne VGS, Jåttå VGS, Strand 

VGS og Åkrehamn VGS. Alle de fire skolene tilbyr spesialundervisning innen 

organiseringsformene Hverdagslivstrening, Arbeidstrening og Grunnkompetanse i egen gruppe. 

De viktigste datakildene i prosjektet har vært intervjuer med skoleledelsen, seksjonsleder PPT og 

de fire skolenes PPT-rådgivere, representanter for inntaksteamet og oppfølgingstjenesten, 

skolenes NAV-kontakt2 og foresatte til elever som mottar tilrettelagt opplæring. I tillegg har vi 

gjennomgått 16 elevmapper, fordelt på de fire skolene.  

 

Hovedinntrykk 

Skolene tilrettelegger overgangen fra ungdomsskole til videregående skole og 

undervisningstilbudet til elever på tilrettelagt opplæring på en god måte, men vi finner følgende 

utfordringer: 

• Skolenes samarbeid med PPT begrenses av kapasitetsutfordringer i PP-tjenesten. 

• Samarbeidet med NAV varierer fra skole til skole.  

• Oppfølgingstjenesten har få tiltak å tilby denne elevgruppen.  

 

 

Nøkkeltall og modell for tilpasset opplæring 

Innrapporterte tall tyder på at fylkeskommunen bruker mye ressurser til spesialundervisning og 

særskilt tilpasset opplæring, og betydelig mindre ressurser til Oppfølgingstjenesten og PPT 

sammenlignet med andre fylkeskommuner. Satt på spissen bruker fylkeskommunen i dag mye 

ressurser på spesielle tiltak for de få versus systemrettede tiltak for de mange. 

 

Skolene mottar en fastsatt sats per elev, avhengig av om eleven skal gå på Hverdagslivstrening, 

Arbeidstrening eller Grunnkompetanse i egen gruppe. Vi får opplyst at denne ordningen gir 

forutsigbarhet for skolen, og sikrer at det er nok voksne samt at kompetanse bevares år for år. 

Fylkeskommunen er i prosess angående ny modell for tilpasset opplæring som i mindre grad 

definerer at elever skal i egen gruppe fra inntaket. En slik organisering vil gi skolene mer 

fleksibilitet når det gjelder organisering av undervisningen, og innebærer at de elevene som har 

behov for organisering i grupper fortsatt kan få det.  

 

1 I prosjektet bruker vi begrepet tilrettelagt opplæring om de elevene som mottar spesialundervisningen innen 

organiseringsformene Hverdagslivstrening, Arbeidstrening og Grunnkompetanse i egen gruppe. 

2 Jåtta VGS har ikke egen NAV kontakt.  
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Fylkeskommunen har ikke tall på hvor mange av disse elevene som har fullført utdanningsløpet 

de begynte på, hvor mange som er i (tilrettelagt) arbeid, eller hvor mange som har tatt videre 

utdanning. Utdanningsdirektoratet publiserer imidlertid tall på sysselsettingsstatus for dem som 

har fått kompetansebevis etter å ha vært lærekandidater. Skolen har i utgangspunktet ikke 

oppfølgingsansvar når ungdommene ikke har status som elever lenger, men noen av de utvalgte 

skolene har selv innhentet informasjon om elevenes status etter avsluttet videregående opplæring. 

I juni 2022 kom det midler til oppfølging av lærekandidater fra Kunnskapsdepartementet, og det 

ble bestemt at skolene skal ha ansvar for å følge opp lærekandidatene ut hele løpet. Oversikt over 

elevenes utfall kan gi viktig styringsinformasjon samt gi mulighet for å måle effekten av ulike 

tiltak.  

Gjennomgangen viser at det er høyest andel elever innen Grunnkompetanse i egen gruppe som 

avslutter utdanningsløpet. Samtidig påpekes det at tallene ikke skiller mellom de elevene som 

slutter og de som bytter organiseringsform. Etter vår vurdering er det naturlig å skille disse 

tallene fremover, slik at de gir et reelt bilde av situasjonen, og at administrasjonen og politikere 

får et best mulig styringsgrunnlag. 

 

Overgang fra ungdomsskole til videregående skole 

Fylkeskommunen skal sikre at grunnskolene og de videregående skolene i fylket får nødvendig 

informasjon om reglene som skal brukes ved inntak til videregående opplæring samt sikre at 

godkjent dokumentasjon følger elevens tilmelding og søknad. Gjennomgangen tyder på at 

informasjonen som gis i forkant av inntaksprosessen er noe mangelfull og bør revideres. For det 

første får inntakskontoret mange henvendelser i forkant av søknadsfristene og for det andre gjør 

enkelte skoler eget informasjonsarbeid. Dette kan skape skolevise forskjeller og en risikerer at det 

gjøres dobbeltarbeid. For det tredje er dokumentasjonen som vedlegges tilmeldingen til tider 

mangelfull og utdatert samt at det alltid er noen elever som ikke har søkt innen fristen. Et fjerde 

moment er at det gjøres en del flytting av elever etter inntaket og at kabalen dermed ofte ikke er 

lagt før høstferien. I tillegg får vi opplyst at de samme feilene gjøres år etter år, gjerne av de 

samme skolene. For eksempel overholdes ikke søknadsfristen eller det sendes ufullstendig 

søknad. Fylkeskommunen gjennomfører heller ingen evaluering i etterkant av inntaksprosessen 

som kan skape grunnlag for læring.  

Informasjon i forkant, samt besøk og hospitering på skolen, oppgis som suksessfaktorer for å få 

til en god tilrettelegging fra start, samt at behov for hjelpemidler er kjent når eleven starter. De 

utvalgte skolene fremstår fleksible og finner ulike former for hospitering og lignende for å legge 

til rette for overgangen til videregående skole. Dette gjøres i samarbeid med PPT fra fylket samt 

avgiverskolen. De foresatte er også fornøyd med hvordan skolen har tilrettelagt overgangen.  

 

Tilrettelegging av opplæringstilbudet 

Totalt sett har PPT, skolene og foresatte en god opplevelse av hvordan undervisningstilbudet 

tilpasses den enkelte elev. Viktige forutsetninger for å skape en god tilrettelegging for denne 
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elevgruppen ser ut til å være at en klarer å skape en god relasjon mellom skole og elev/ foresatte, 

kompetente ansatte som mestrer å se den enkelte elev og dens potensiale, samt å skape trygge 

rammer for eleven.   

Mappegjennomgangen viser at det formelle stort sett er på plass, men vi finner noen mangler. Det 

er blant annet noe ulik praksis knyttet til involvering av elev/ foresatte i utarbeidelsen av 

sakkyndig vurdering. Alle blir involvert i startfasen, men kun to av skolene har rutiner for å 

involvere dem i selve utarbeidelsen. I mappegjennomgangen finner vi tre eksempler på at elev 

eller foresatte ikke er involvert etter overføringsmøte. Dette ble også påpekt i Statsforvalterens 

tilsyn i 2013.  

Mappegjennomgangen tyder også på at de sakkyndige vurderingene kan bli mer konkrete og ha 

færre og mer realistiske kompetansemål. I dag inneholder de ofte veldig mange kompetansemål 

som flere hevder er urealistisk å gjennomføre, samt at læringstrykket til tider oppleves noe lavt. 

Tilbakemeldingene fra skolene og PPT-rådgiverne tyder og på at det hadde vært en fordel om de 

sakkyndige vurderingene generelt sett ble mer komprimert og inneholdt færre kompetansemål. 

PPT er i gang med å revidere malene som brukes i dag med mål om å gjøre de sakkyndige 

vurderingene mer komprimert og like i utformingen.  

Vi ser av gjennomgangen at PPT legger opp til en fleksibilitet i den sakkyndige vurderingen ved 

at de kun anbefaler årstimer totalt samt en generell anbefaling knyttet til kompetanse. Dette ble 

også påpekt i tilsynet i 2013. Dette er et bevisst valg fra PPT sin side for å gi skolene fleksibilitet 

til å tilpasse opplæringen til elevens individuelle behov og forutsetninger. Ettersom 

gjennomgangen tyder på at skolene er flinke til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev, 

skolenes kompetanse innen de tilrettelagte avdelingene fremstår som god og vi opplever at 

skolene er flinke til å utnytte fleksibiliteten og finne løsninger, fremstår dette i utgangspunktet 

som et klokt valg basert på dagens organisering. Det er derimot viktig at de sakkyndige 

vurderingene ikke blir for fleksible slik at de truer elevenes rettssikkerhet. Ifølge Statsforvalteren 

i Rogaland skal PPT i sin sakkyndige vurdering anbefale årstimer spesifisert på fag. Når det 

gjelder krav til kompetanse er Statsforvalteren tydelig på at PPT i sin sakkyndige vurdering må 

spesifisere at spesialundervisningen skal ledes og planlegges av pedagog eller spesialpedagog. 

Andre kan bistå i prosessen. Ved endringer i modellen for tilpasset opplæring slik den er foreslått 

per i dag (jamfør kapittel 2.5) vurderer vi at det vil det bli enda viktigere at den sakkyndige 

vurderingen er mer konkret knyttet til timetall per fag og type kompetanse for å sikre at eleven i 

praksis får den spesialundervisningen de har krav på. Dersom PPT gir en tilråding basert på 

mangelfullt eller misvisende grunnlag, kan det føre til at enkeltvedtaket regnes som ugyldig.  

I mappegjennomgangen finner vi to tilfeller hvor Individuell opplæringsplan (IOP) ikke 

samsvarer med enkeltvedtaket og den sakkyndige vurderingen. I begge tilfellene inneholder IOP 

mer omfattende kompetansemål enn den sakkyndige vurderingen/ enkeltvedtaket, og dette er ikke 

kommentert. Tilbakemeldinger fra PPT rådgiverne og skolene tyder på at skolene ikke alltid ber 

om ny sakkyndig vurdering ved endringer som omvalg og lignende. Det er viktig at det er 

samsvar mellom dokumentene, særlig med tanke på søknad om utvidet tid.  
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Alle skolene oppgir at de gjennomfører jevnlige vurderinger for å tilpasse undervisningen til den 

enkelte elev. I forbindelse med mappegjennomgangen har vi mottatt både hel- og 

halvårsvurderinger. I tre tilfeller savner vi at eleven trekkes aktivt med i vurderingen, her mangler 

egenvurderingen og det er heller ingen kommentarer knyttet til hvorfor dette ikke er gjort.  

 

Kapasitet og kompetanse   

Både PPT- og skoleansatte viser til kompetanse som en viktig forutsetning for å kunne skape en 

god tilrettelegging for denne elevgruppen. Vårt hovedinntrykk er at skolene generelt sett har den 

nødvendige kompetansen for å ivareta elever med rett på tilrettelagt opplæring. Gjennomgangen 

viser blant annet at skolene har en god sammensetning av kompetanse, og at flere utnytter 

kompetansen på tvers av avdelinger, i tillegg til å benytte seg av veiledning/kurs fra PPT. 

Hvorvidt kompetansen utnyttes internt på skolen, og i hvilken grad PPT benyttes til veiledning, 

varierer derimot mellom skolene.  

Samarbeidet mellom skolene og PPT er organisert gjennom at hver skole har en egen PPT-

kontakt lokalisert på skolen. Antall PPT-kontakter og tilstedeværelse på skolen varierer imidlertid 

fra skole til skole og de fleste PPT kontaktene må dele sin arbeidsdag på flere skoler. Dette gir i 

utgangspunktet gode forutsetninger for å øke PPT sin praksisnære kompetanse, samt for å bidra 

til organisasjons- og kompetanseutvikling ute på skolene.  

Gjennomgangen viser at PPT sitt personale har tverrfaglig kompetanse bestående av både 

psykologer og (spesial)pedagoger med ulike spesialiseringer. Lederstrukturen medfører også et 

dedikert ansvar for faglig utviklingsarbeid og veiledning til den øvrige personalgruppen, og 

skolene selv beskriver PPT sin kompetanse som god. Etter vår vurdering har PPT den nødvendige 

kompetansen til å ivareta elever med rett til tilrettelagt opplæring. Hovedutfordringen er PPT sin 

kapasitet. Gjennomgangen viser at mesteparten av tiden til PPT brukes til utarbeidelse av 

sakkyndige vurderinger, som igjen etterlater liten tid til systemrettet arbeid. Dette samsvarer også 

med funnene til Nordahl-utvalget fra 2018. Etter vår vurdering oppfyller dermed PPT den ene 

delen av mandatet sitt, men i mindre grad den andre. Både skolene og PPT etterlyser og mer 

systemrettet arbeid, men mye tyder på at systemarbeidet i all hovedsak begrenses av PP-

tjenestens kapasitet.  

PPT har fått økt oppdragsmengde og nye arbeidsoppgaver de senere årene, og både intensjonen i 

Meld. St. 6 og forslaget til ny opplæringslov er tydelige på at PPT må jobbe mer systemrettet, 

allmennpedagogisk og forebyggende. Samtidig finnes ingen bemanningsnorm. Dersom man 

sammenligner Rogaland med andre fylkeskommuner, er PPT i Rogaland den tjenesten med 

høyest arbeidsbelastning per saksbehandler målt i elevgrunnlag. Sammenlignet med Trøndelag, 

har den fylkeskommunale PP-tjenesten i Rogaland nesten dobbelt så mange elever per 

saksbehandler. Den høye arbeidsbelastningen er også noe som kommer fram i intervju med de 

ansatte i PPT. PP-tjenesten selv anslår at det vil være behov for nesten 20 ekstra fagstillinger enn 

i dag for å kunne ha forsvarlig drift. Etter vår vurdering vil det med dagens kapasitet og 

prioritering være vanskelig å oppfylle den delen av mandatet som omhandler det systemrettede 
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arbeidet, og enda vanskeligere å ruste seg for endringene som vil komme med ny opplæringslov 

og eventuelle endringer i fylkeskommunens modell for tilpasset opplæring.  

 

Oppfølgingstjenesten 

I Rogaland fylkeskommune følger Oppfølgingstjenesten (OT) opp ungdom fra 15 til 24 år med 

rett til videregående opplæring som ikke søker, takker nei eller slutter i videregående opplæring. 

Ungdommene får tilbud om opplæring, arbeid eller andre tiltak som på sikt kan gi mulighet for 

kompetansefremmende opplæring. OT har ansvar for å koordinere og samordne den tverrfaglige 

innsatsen.  

Elever med tilrettelagt opplæring er i likhet med elever på ordinære utdanningsprogram, en del av 

OTs målgruppe. Flere vi har intervjuet opplever at OT i all hovedsak er knyttet til elever på 

ordinære utdanningsprogram, og enkelte er også av den oppfatning at OT som tjeneste 

utelukkende er for disse elevene.  

Samtidig påpeker OT også selv at de kjenner best til elevene på ordinære utdanningsprogram, og 

dermed er forsiktige med å foreslå tiltak for elevgruppen denne forvaltningsrevisjonen dreier seg 

om. I tillegg framkommer det at det i utgangspunktet er lite OT kan tilby disse elevene når de 

først har sluttet, foruten å koble på NAV. Gjennomgangen viser at én av fire lærekandidater er 

utenfor arbeid og utdanning, og Grunnkompetanse egen gruppe er også den av 

organiseringsformene med høyest andel elever som slutter i løpet av skoleåret. Dette er ofte 

sårbare elever som har utfordringer knyttet til blant annet kognitive evner og psykososiale 

vansker, og med behov for tett oppfølging. For at disse ungdommene skal kunne lykkes med å 

komme tilbake til skole eller jobb etter å ha avbrutt utdanningsløpet sitt, er det viktig at OT har 

kompetanse til å ta dem imot og følge de opp. Etter vår vurdering kan OT få opp et større 

moment overfor denne elevgruppen enn det de har i dag.  

 

Overgang til arbeidslivet  

For å få til en god overgang til arbeidslivet for denne elevgruppen, er det er viktig at lærerne 

tenker arbeidstilknytning tidlig. Gjennomgangen viser at skolene starter å kartlegge elevenes 

evner, interesser og mulige yrkesmuligheter i løpet av første skoleår. Elevene forberedes også til 

arbeidslivet gjennom arbeidsrettet undervisning og arbeidspraksis internt på skolen og/eller i 

bedrift. Både framgangsmåten, hyppigheten og tidspunktet for praksis tilpasses den enkelte elevs 

behov og forutsetninger. Etter vår vurdering gir dette et godt utgangspunkt for en vellykket 

overgang til arbeidslivet.  

Tidligere nasjonale undersøkelser viser at overgangen fra skole til arbeidsliv ikke fungerer godt 

nok, blant annet fordi NAV kommer for sent på banen. Gjennomgangen viser at samarbeidet med 

NAV varierer fra skole til skole. Samarbeidet med NAV generelt oppfattes å følge en relativt 

fastsatt praksis for elever som har ansvarsgrupper. Som regel gjelder dette for elever på 

Hverdagslivstrening og Arbeidstrening. Hvorvidt NAV involveres utover dette, avhenger 
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nødvendigvis av den enkelte elevs situasjon, men også av eventuelle avtaler mellom den enkelte 

skole og NAV. Altså; mens noen skoler ser ut til å ha et mer ad hoc-samarbeid med NAV, har 

andre et mer strukturert samarbeid.  

Blant våre utvalgte skoler har både Åkrehamn, Strand og (nylig) Bryne et etablert samarbeid med 

NAV. Dette er organisert noe ulikt. Mens Åkrehamn har en avtale om at skolen tar kontakt med 

NAV når de har behov, har Strand en fast kontaktperson fra NAV utplassert på skolen en dag i 

uken. På disse skolene er det også en fastsatt praksis med å invitere NAV med på fellesmøtene 

siste året for elevene skolen tenker at det er aktuelt for. Bryne har nylig etablert samme ordning 

som Strand. Både skolene og NAV viser til positive erfaringer med samarbeidet. Skolene viser til 

at det tradisjonelt sett har vært vanskelig å få kontakt med NAV, og opplever at samarbeidet 

sørger for en «inngangsport». Det løftes også fram som positivt at NAV kan informere om 

rettigheter og vise vei i «NAV-systemet». Fra NAV sin side er det positivt at de får en bedre 

forståelse av hvordan skolen jobber med disse elevene og hvilken informasjon de sitter på. 

Overgangssamarbeidet mellom Åkrehamn og NAV Karmøy fører til at NAV får tilført nødvendig 

kunnskap om elevenes ferdigheter og ønsker, og på den måten kan fatte raskere beslutninger om 

eventuelle støtteordninger og tiltak. Også NAV Strand viser til verdien av dette, og påpeker at 

dette er noe NAV gjerne har savnet tidligere.  

Etter vår vurdering har både Åkrehamn, Strand og nå nylig Bryne gjennom etablerte 

samarbeidsrutiner lagt til rette for et godt overgangssamarbeid med NAV. Jåttå, på den andre 

siden, har ikke slike samarbeidsrutiner, og viser til at NAV først kommer på banen i etterkant av 

overgangen. Grad av samarbeid, og hvordan samarbeidet organiseres ser ut til å være avhengig av 

initiativ og vilje fra den enkelte skole og NAV-kontor.  

Forskningen viser til at overgangen fra skole til arbeidsliv for denne elevgruppen er sårbar, og at 

mangelfulle samarbeidsrutiner ofte fører til utrygge overganger til et voksenliv preget av 

passivitet. Med dette som bakteppe, vil variasjonen rundt grad og organiseringen av 

overgangssamarbeidet nødvendigvis kunne gi elever på forskjellige skoler ulike forutsetninger 

for å kunne lykkes i overgangen. For å skape et mer likeverdig tilbud, bør fylkeskommunen etter 

vår vurdering tilstrebe lik praksis når det gjelder overgangssamarbeidet mellom skolene og NAV.  

Gjennomgangen tyder dessuten på at et bedre samarbeid med NAV også potensielt kan bidra til å 

forhindre eller utsette et voksenliv preget av passivitet for enkelte i denne elevgruppen. Tidligere 

undersøkelser viser til at en stor andel av de unge med funksjonsnedsettelser tidlig får innvilget 

uføretrygd og at dette kunne ha blitt utsatt/ forhindret ved bedre samarbeidsrutiner. Dette er også 

noe som framkommer i vår gjennomgang, samtidig som det av enkelte vises til at samarbeidet har 

gitt NAV en bedre forståelse av skolens arbeid og gjør at NAV får tilført kunnskap om elevenes 

ferdigheter og ønsker. Gode rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling kan dermed 

potensielt også bidra til å forhindre/utsette et voksenliv preget av passivitet.  
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Anbefalinger oppsummert 

Vi anbefaler fylkeskommunen: 

• å sikre at PP-tjenesten har kapasitet til å utføre sitt mandat. 

• å undersøke hvordan Oppfølgingstjenesten i større grad kan sikre en bedre oppfølging av 

elever med tilrettelagt opplæring. 

• å undersøke mulighetene for å etablere et formelt overgangssamarbeid mellom skoler med 

tilrettelagte avdelinger og NAV.  

• å sikre bedre samsvar mellom kompetansemål og læringstrykk i den tilrettelagte 

opplæringen. 

• å revidere informasjonen som gis om inntaksreglene i videregående opplæring samt måten 

den gis på. Videre bør det gjennomføres evaluering av inntaksprosessen for å skape 

grunnlag for læring.  

Vi anbefaler at PPT: 

• sikrer involvering av elev og foresatte i prosessen med å utarbeide sakkyndige 

vurderinger. 

• i den sakkyndige vurderingen konkret tar stilling til omfang og kompetanse i opplæringen 

av den enkelte elev for å sikre at elevene får den spesialundervisningen de har krav på. 

Vi anbefaler skolene: 

• å sette i verk tiltak for å sikre at det er samsvar mellom sakkyndig vurdering, 

enkeltvedtak og IOP. 

• å sikre at eleven trekkes aktivt med i vurderingen av kompetansemålene i IOP.  
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FYLKESDIREKTØRENS KOMMENTAR 

Fylkesdirektørens kommentar mottatt 21.08.2022: 

Fylkesdirektøren takker for en god og viktig rapport. Rogaland revisjon har satt seg inn i et 

krevende fagfelt og gjort et grundig og godt arbeid i denne rapporten. 

Rapporten vil være et viktig underlag for prosjektet knyttet til Inkludering og tilpasset opplæring 

som skal se på organiseringsformen for tilpasset opplæring i Rogaland.  

Rapporten inneholder interessante vurderinger knyttet til at fylkeskommunen bruker mye 

ressurser til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, og betydelig mindre ressurser til 

Oppfølgingstjenesten og PPT sammenlignet med andre fylkeskommuner. Dette vil 

fylkesdirektøren se opp mot forslaget til ny opplæringslov hvor Kunnskapsdepartementet foreslår 

å utvide PPT sitt mandat slik at tjenesten ikke bare skal rette seg mot elever med «særlige» 

behov, men mot alle elever.  

Fylkesdirektøren forventer at departementet vil tydeliggjøre at PPT skal hjelpe skolen i det 

forebyggende arbeidet og i arbeidet med tidlig innsats, og være tettere på for å skape et godt 

tilrettelagt tilbud for alle elever. 

Fylkesdirektøren tar på alvor at rapporten viser at det er krevende å sikre at elevene får et 

opplæringstilbud som samsvarer med den sakkyndige vurderingen. 

Fylkesdirektøren noterer seg utfordringen knyttet til overgangen fra grunnskole til videregående 

skole. Fylkesdirektøren forventer at fylkeskommunene vil bli gitt økt ansvar for denne 

overgangen i den nye opplæringsloven. 
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1 INNLEDNING 

1.1 REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsen. 

Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative eller anerkjente kilder 

innenfor det reviderte området.  

I dette prosjektet legger vi følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier:  

• Opplæringsloven med forskrifter  

• Rogaland fylkeskommunes retningslinjer og rutiner 

• Veilederen Spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet  

• Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap 

• Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på, tidlig innsats 

• Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden 

• Meld. St. 25 (2020-2021) Likeverdreformen 

Ut fra disse kildene er det utledet revisjonskriterier som fremgår i kapitlene hvor de enkelte 

problemstillingene blir behandlet. Revisjonskriterier som er utledet av lov, forskrift og interne 

retningslinjer og lignende er skal krav, mens revisjonskriterier som er utledet av forskning og 

lignende er bør krav.  

 

Det er ikke utarbeidet revisjonskriterier for følgende problemstillinger, ettersom disse er 

deskriptive:  

• Og hvis det foreligger nøkkeltall for dette: Hvordan er resultatene for disse elevene hvis en 

ser det over en 5-7 års periode?  

o Hvor mange har fullført oppleggene de begynte på. 

o Hvor mange er i arbeid eller tilrettelagt arbeid? 

o Hvor mange har tatt videre utdanning eller kompetanseheving? 

• Hva er de viktigste forutsetningene for å skape en god tilrettelegging for denne elevgruppen? 

 

1.2 BEGREPSAVKLARING OG FORKORTELSER 

I prosjektet bruker vi begrepet tilrettelagt opplæring om de elevene som mottar 

spesialundervisningen innen organiseringsformene Hverdagslivstrening, Arbeidstrening og 

Grunnkompetanse i egen gruppe. I rapporten benyttes disse forkortelsene:  

• PPT = Pedagogisk- psykologisk tjeneste 

• VGS = Videregående skole 

• OT = Oppfølgingstjenesten 

• IOP = Individuell opplæringsplan  

• GK = Grunnkompetanse 
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1.3 METODE OG DATA 

Dette prosjektet avgrenses til å omhandle elever med omfattende og sammensatte hjelpebehov 

som har tilrettelagt opplæringstilbud innenfor Hverdagslivstrening, Arbeidstrening og 

Grunnkompetanse i egen gruppe. 

Fire skoler er i prosjektet valgt ut til videre undersøkelser. Disse ble hovedsakelig valgt ut på 

bakgrunn av at skolene skulle ha alle de tre organiseringsformene Hverdagslivstrening, 

Arbeidstrening og Grunnkompetanse i egen gruppe. I tillegg var det et poeng at de utvalgte 

skolene skulle representere ulike geografiske områder i fylket. Utvalget er også diskutert med 

PPT. Utvalget er: 

• Bryne VGS 

• Jåttå VGS 

• Strand VGS 

• Åkrehamn VGS 

Vi har gjennomført intervju med rektor og avdelingsledere for de tre organiseringsformene samt 

enkelte lærere på de fire skolene. I tillegg har vi intervjuet seksjonssjef PPT, PPT-rådgiver for de 

fire skolene, representanter for inntaksteamet og oppfølgingstjenesten, skolenes NAV-kontakt3 og 

foresatte til elever på tilrettelagt opplæring. Dette er et utvalg foresatte/ elever som vi har 

gjennomgått elevmapper for. Vi sendte henvendelse om intervju til alle foresatte/ elever over 18 

år og intervjuet de som ønsket det. Vi har totalt sett intervjuet 10 foresatte til 9 elever, fordelt på 

skolene slik: 

• Bryne VGS; foresatte til 3 elever 

• Jåttå VGS; foresatte til 3 elever 

• Strand VGS; foresatte til 0 elever 

• Åkrehamn VGS; foresatte til 3 elever 

I forbindelse med intervju av elev/foresatte har de foresatte til elever under 18 år avgjort om 

eleven skulle delta i intervjuet. Ingen av de foresatte som har deltatt har ønsket det. Elever over 

18 år er kontaktet direkte hvis skolen har oppgitt at dette var greit. Ingen av de kontaktede 

elevene over 18 år har ønsket å stille opp til intervju. I prosjektet har vi valgt å ikke snakke med 

representanter fra BUP ettersom dette ikke er et kommunalt/ fylkeskommunalt tilbud. 

Gjennomførte intervjuer er verifisert.  

Vi har gjennomgått sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak, IOP og halvårsrapporter til 16 elever 

fra alle de fire skolene. PPT har valgt ut sakene basert på følgende kriterier: 

• Spesifisert antall per skole 

 

3 Jåtta VGS har ikke egen NAV kontakt.  
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• Spesifisert antall per organisasjonsform 

• Jevn fordeling per trinn  

• Jevn fordeling av kjønn 

Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og 

derfor gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. 

 

1.3.1 KORT OM DE UTVALGTE SKOLENE 

Bryne videregående skole er med sine 1500 elever og 350 ansatte en av de største skolene i 

landet. Skolen er lokalisert på Jæren og tilbyr alle de tre organiseringsformene. 

Jåttå videregående skole har 900 elever, er lokalisert på Nord-Jæren og tilbyr alle de tre 

organiseringsformene. 

Strand videregående skole har ca. 600 elever, er lokalisert i Ryfylke og tilbyr alle de tre 

organiseringsformene. 

Åkrehamn videregående skole har 440 elever, er lokalisert på Haugalandet og tilbyr alle de tre 

organiseringsformene.  

 

 

2 ORGANISERING OG NØKKELTALL 

2.1 ORGANISERING 

I denne rapporten konsentrerer vi oss om opplæringsavdelingen. Rogaland fylkeskommune driver 

25 videregående skoler, to skolesentre og en fagskole. I 2020 var det 19 201 elever under 

videregående opplæring i Rogaland, og 4913 lærlinger4.  

Tabel1 1 gir en oversikt over sentrale aktører i fylkeskommunen og deres ulike oppgaver: 

 

 

4 Kilde: SSB 
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Tabell 1: Sentrale aktører   

Aktør Ansvar  

Opplæringsdirektør Følger opp oppgavene på vegne av fylkesrådmannen 

Seksjon for kvalitet, analyse og 

dimensjonering (KAD) 

Fatter vedtak om inntak og plassering i mindre 

grupper. Har et særlig ansvar for dimensjonering av 

tilbud og gjennomføring av tiltak.  

Seksjon for opplæring i skole 

(SOS) 

Har ansvar for å gi skolene råd om god praksis og 

sikre at innarbeidet praksis er i samsvar med 

rettskravene. Arbeidet omfatter også jevnlig kontroll 

av sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP.  

PPT 

PPT skal hjelpe ungdom og voksne med særlige 

behov gjennom utdanningsløpet. PPT har et 

selvstendig ansvar for å utarbeide sakkyndige 

vurderinger.  

Rektor/skolen 

Har ansvar for at den enkelte elev får opplæring i tråd 

med kravene i opplæringsloven. Rektor har 

myndighet til å fatte enkeltvedtak.  

Oppfølgingstjenesten (OT) 

Følger opp ungdom (15-24 år) med rett til 

videregående opplæring som ikke søker, takker nei 

eller slutter i videregående opplæring. OT har og 

ansvar for å koordinere og samordne den tverrfaglige 

innsatsen.  

Kilde: Retningslinjer for spesialundervisning, Rogaland fylkeskommune 

 

2.2 TILRETTELAGTE OPPLÆRINGSTILBUD I RFK5 

Læreplanverket beskriver tre mulige sluttkompetanser etter videregående opplæring. Fem 

studieforberedende utdanningsprogram fører til studiekompetanse, mens ti yrkesfaglige 

utdanningsprogram fører til fagbrev. En tredje sluttkompetanse er grunnkompetanse, det vil si 

kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. Elevene som går mot 

planlagt grunnkompetanse, har en individuell opplæringsplan og sikter mot reduserte 

 

5 Kilde: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-

radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/soknad-med-fortrinnsrett-med-frist-1-februar/  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/soknad-med-fortrinnsrett-med-frist-1-februar/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/soknad-med-fortrinnsrett-med-frist-1-februar/
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læreplanmål. Elever med mål om grunnkompetanse kan søke alle de 15 

utdanningsprogrammene6. 

Rogaland fylkeskommune tilbyr tre ulike typer organiseringsformer for de elevene som går mot 

planlagt grunnkompetanse7:  

• Spesialundervisning i liten gruppe H (organiseringsform Hverdagslivstrening) 

• Spesialundervisning i liten gruppe A (organiseringsform arbeidstrening) 

• Grunnkompetanse (organiseringsform egen gruppe)8  

Nedenfor følger en beskrivelse av de ovennevnte organiseringsformene:  

 

Hverdagslivstrening  

Denne organiseringsformen er rettet mot multifunksjonshemmede elever og elever med særlig 

omfattende hjelpebehov. Elevene har behov for å være i en liten gruppe og spesielt tilrettelagte 

undervisningslokaler. Oppæringen er rettet mot trening på aktiviteter i dagliglivet med vekt på at 

eleven skal kunne delta mest mulig selvstendig i framtidig bo- og fritidssituasjon, dagsenter eller 

andre arbeidslignende aktiviteter. Kommunikasjon, sosial kompetanse, hverdagslivsaktiviteter og 

praktiske arbeidsoppgaver er viktige fokusområder i opplæringstilbudet. Det er ca. 4-5 elever i 

hver gruppe.  

Organiseringsform Hverdagslivstrening avviker fra ordinær opplæring i alle fag, og gir ikke 

grunnlag for vurdering med karakter. Elevene som søker seg til Hverdagslivstrening søker med 

bakgrunn i opplæringsloven § 6-17, og har fortrinnsrett.  

 

Arbeidstrening 

Organiseringsformen Arbeidstreninger for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial 

fungering og som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser. Elevene 

har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og behov for opplæring i grupper med 

redusert elevtall. Opplæringen er rettet mot trening på daglige gjøremål og Arbeidstreningsom 

 

6 Se tilbudsstrukturen i vedlegg. 

7 Kilde: https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/tilrettelagt-opplaering/a/032966  

8 I tillegg kan elever som søker med bakgrunn i denne paragrafen også søke seg til organiseringsform 

Grunnkompetanse i ordinær klasse. Denne organiseringsformen er imidlertid ikke inkludert i denne revisjonen.  

https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/tilrettelagt-opplaering/a/032966
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forbereder til framtidig varig tilrettelagt arbeid eller arbeidslignende aktiviteter. Opplæringen 

organiseres i klasser med ca. 4-8 elever i hver gruppe.  

Denne organiseringsformen avviker med få unntak fra ordinær opplæring i alle fag, og gir som 

hovedregel ikke grunnlag for vurdering med karakter. Elevene som søker seg til Arbeidstrening 

søker med bakgrunn i opplæringsloven § 6-17, og har fortrinnsrett. 

 

Grunnkompetanse i egen gruppe  

Elever som har hatt spesialundervisning i grunnskolen og som mangler vurdering med karakter i 

mer enn halvparten av fagene, kan ikke konkurrere med sine karakterpoeng. Disse elevene kan 

søke grunnkompetanse med organiseringsform egen gruppe (opplæringsloven § 6-22), og tas inn 

etter individuell behandling i inntaket.  

Denne organiseringsformen er beregnet på elever som har så store motivasjons- og 

relasjonsvansker og/eller lærevansker, at de ikke kan delta i tilpasset opplæring i en ordinær 

klasse. Opplæringstilbudet er knyttet opp mot de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene, der 

utplassering i bedrift er en viktig del av opplæringen. Målet er at eleven skal bli i stand til å delta 

i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, i arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider. 

Sentralt i undervisningen står opplæring gjennom arbeid, kombinert med sosial trening. Det blir 

lagt vekt på kombinasjon av skole, Arbeidstrening og utplassering i bedrift, med tanke på at 

eleven kan inngå opplærings- eller arbeidskontrakt.  

Opplæringen avviker i utgangspunktet fra ordinær opplæring i flere fag, og gir ikke grunnlag for 

vurdering med karakter i de fagene med avvikende læreplanmål.  

I tillegg finnes organiseringsformen Grunnkompetanse i ordinær klasse vg1 (opplæringsloven § 

6-22) og Grunnkompetanse i ordinær klasse vg2/vg3 (§ 6-35).  Søkere med rett til 

spesialundervisning som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, kan søke seg til et 

ordinært utdanningsprogram på vg1. Disse elevene går mot planlagt grunnkompetanse med 

individuell opplæringsplan i ett eller flere fag. Grunnkompetanse i ordinær klasse vg2/vg3 gjelder 

søkere som får spesialundervisning og ikke karakter i ett eller flere fag, og som går mot planlagt 

grunnkompetanse. Disse kan tas inn på høyere nivå på grunnlag av individuell vurdering og etter 

sakkyndig vurdering.  Prosjektet er avgrense til å ikke se på denne gruppen elever. 

 

2.2.1 TILBUDSSTRUKTUR PÅ DE UTVALGTE SKOLENE  

Tabell 2 viser en oversikt over antall skoler i fylkeskommunen som tilbyr de ulike 

organiseringsformene:  
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Tabell 2: Antall skoler/tilbydere per organiseringsform  

Organiseringsform Antall skoler/tilbydere 

Hverdagslivstrening (H) 6 

Arbeidstrening (A) 14 

Grunnkompetanse i egen gruppe 

(GK) 
13 

De forskjellige skolene har ulikt antall tilbud. Noen skoler har tilbud om alle tre 

organiseringsformene, mens andre skoler har tilbud om ett eller to. Også hvilken type 

utdanningsvalg som tilbys innenfor disse organiseringsformene, varierer fra skole til skole.   

For å kunne sammenligne på tvers, har vi valgt ut fire skoler som tilbyr alle de tre 

organiseringsformene. Tabell 3 viser hvilke utdanningsvalg de fire skolene tilbyr innenfor de tre 

ulike organiseringsformene:  

Tabell 3: Tilbudsstruktur på de utvalgte skolene9 (H= Hverdagslivstrening, A= Arbeidstrening 

og GK= Grunnkompetanse i egen gruppe) 

 Bryne Jåttå Strand Åkrehamn  

Bygg og anlegg  GK   

H  

A 

GK  

Helse og oppvekst A 
H  

A 

H  

A  

H  

A 

GK  

Naturbruk    

H  

A 

GK  

 

Restaurant- og 

matfag 

H  

A 

GK  

H  

A 

GK  

 
H  

A 

Salg, service og 

reiseliv 

H  

A 

GK  

H  

A 

H  

A 

GK  

H  

A 

GK  

Teknologi- og 

industrifag 
GK   

A 

GK  
GK  

Håndverk, design og 

produktutvikling  

H  

A 
  

H  

A 

 

9 Kilde: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-

radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/
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 Bryne Jåttå Strand Åkrehamn  

Medier og 

kommunikasjon   
H     

Idrettsfag   
H  

A 
  

Studiespesialiserende  
H  

A 

H  

A 

H  

A 

H  

A 

Tabell 4-6 viser oversikt over antall elever per skole fordelt etter trinn og organiseringsform 

skoleåret 2021-2022 på våre utvalgte skoler.  

Tabell 4: Organiseringsform Hverdagslivstrening  

Trinn Bryne VGS Jåttå VGS Strand VGS Åkrehamn VGS 

1.år 2 8 0 0 

2.år 2 8 2 3 

3.år 3 4 1 2 

4.år 3 2 0 1 

5.år 1 1 0 1 

Totalt 11 23 3 7 
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Tabell 5: Organiseringsform Arbeidstrening 

Trinn Bryne VGS Jåttå VGS Strand VGS Åkrehamn VGS 

1.år 4 11 4 6 

2.år 7 7 0 5 

3.år 9 8 3 4 

4.år 3 10 1 1 

5.år 1 1 1 0 

Totalt 24 37 9 16 

Tabell 6: Organiseringsform Grunnkompetanse i egen gruppe 

Trinn Bryne VGS Jåttå VGS Strand VGS Åkrehamn VGS 

1.år 2 6 4 11 

2.år 11 10 4 6 

3.år 4 3 4 15 

4.år 0 0 2 4 

5.år 0 0 0 0 

Totalt 17 19 14 36 
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Utviklingen på skolene 

Ledelsen på Bryne, Jåttå og Åkrehamn VGS opplever at antall elever på hverdagsliv og 

Arbeidstrening har vært rimelig stabilt, mens på Strand VGS er antall elever på Arbeidstrening 

redusert fra fire klasser til en og en halv klasse de siste årene.  

Det vises også til at selve elevmassen har endret seg. Vi får eksempelvis opplyst at det er mange 

færre multifunksjonshemmede elever på Hverdagslivstrening i dag sammenlignet med en del år 

tilbake. I dag har denne elevgruppen mer utfordringer knyttet til krevende atferd. Ifølge ledelsen 

på Jåttå VGS er det en tendens at elevgruppen i dag virker svakere sammenlignet med tidligere, 

men at de elevene som tidligere gikk på Hverdagslivstrening i dag går på arbeidstrening, og de 

elevene som tidligere gikk Arbeidstrening nå går på Grunnkompetanse i egen gruppe. Strand og 

Åkrehamn opplever samme tendens knyttet til at de som for ti år siden gikk på Arbeidstrening per 

i dag er elever på grunnkompetanse. Ledelsen på Jåttå VGS opplyser at antall elever som kan 

være i arbeidspraksis alene, eksempelvis kun med hjelp av personal i butikk, har sunket de siste 

årene. Jåttå VGS er den største skolen i fylket når det gjelder spesialundervisning i de tre 

organiseringsformene, og ledelsen opplever at de har overvekt av de mest krevende elevene.  

Elevene som går Grunnkompetanse i egen gruppe oppgis hovedsakelig å ha utfordringer knyttet 

til kognitive evner og psykososiale vansker som relasjonsskader. Ledelsen på skolene opplever en 

økende tendens når det gjelder skolevegring og psykiske lidelser, og at elevene har et behov for 

tett oppfølging.  

 

2.2.2 LÆREKANDIDATORDNINGEN 

Lærekandidatordningen er en parallell til lærlingordningen. Lærekandidatordningen gir 

grunnkompetanse og mulighet for en skreddersydd opplæring i bedrift til ungdom som har, eller 

vil få, utfordringer med å oppnå full yrkeskompetanse. Ordningen skal bidra til at flere lykkes 

med og gjennomfører videregående opplæring. Målet er å tilby en individuelt tilpasset opplæring 

som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov. Utgangspunktet er 

hovedmodellen i yrkesopplæringen, med to år i skole og to år i bedrift. Det er også mulig å legge 

opp fleksible løsninger. Det er mulig å endre status fra lærekandidat til lærling underveis hvis det 

er ønskelig og realistisk. Lærekandidatordningen er anbefalt løp for elevene på grunnkompetanse 

egen gruppe.  

Tabellen under viser antall lærekandidater i Rogaland siden 2017: 

Tabell 7: Antall lærekandidater i Rogaland fra 2017-2021  

2017 2018 2019 2020 2021 

88 90 102 109 150 

Kilde: SSB 
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Som et alternativ til lærekontrakt (for lærlingordningen), inngår lærekandidater en 

opplæringskontrakt hvor fylkeskommunen, lærekandidat og bedrift/opplæringskontor er 

kontraktsparter. For å opprette en opplæringskontrakt er det krav om at eleven er utprøvd i 

bedriften på forhånd. Årsaken er at lærekandidaten og bedriften skal bli kjent i forkant for å 

kunne vurdere om det kan bli et godt samarbeid og en god opplæring. Elevene prøves via 

praksisavtaler i skolen, mens andre kandidater prøves ut via arbeidspraksis gjennom NAV. 

Skolen kan inngå en opplæringsavtale med en bedrift hvor en elev kan få deler av sin opplæring 

på Vg1 og/eller Vg2. Avtalen reguleres av skolen, og bedriften får et mindre økonomisk tilskudd 

for å kunne legge til rette for god opplæring. Formålet med bruken av opplæringsavtalen er at 

eleven skal komme i posisjon til å inngå en opplæringskontrakt og bli lærekandidat10. 

I opplæringsutvalget, sak 52/21 har fylkesrådmannen redegjort for hvordan opplæringskontrakter 

gjennom lærekandidatordningen kan utvides til flere. Av saksframlegget framgår det at bruken av 

opplæringsavtaler må ses i sammenheng med den opplæringen elevene på yrkesfaglige 

utdanningsprogram får i skolen, spesielt for elever som har rett på spesialundervisning, enten i 

egne grupper eller som grunnkompetanse i ordinær klasse. For disse elevene er det uttalte målet 

til fylkesrådmannen at de skal tilegne seg en kompetanse som best mulig vil gjøre dem i stand til 

å delta i et yrkesaktivt liv etter videregående opplæring. Det vises til at for elever som begynner i 

Vg1 og som har rett på spesialundervisning, eller har få forutsetninger for å kunne oppnå 

karakterer i fag på Vg1 og Vg2-nivå, vil lærekandidatordningen være et naturlig mål å sikre mot.  

Av saksframlegget framgår det at fylkesrådmannen i flere år har jobbet med å styrke innsatsen ut 

mot skoler, opplæringskontor og bedrift for at flere elever skal få mulighet til å delta i denne 

ordningen. Det gjennomføres blant annet informasjonsmøter på skolene hver høst, og elever, 

skoler, opplæringskontor og bedrifter får veiledning i hvordan det kan legges til rette for gode 

opplæringsløp for disse elevene. Av saksframlegget framgår det likevel at Rogaland 

fylkeskommune har en lav andel opplæringskontrakter i forhold til flere andre fylkeskommuner. 

Figur 1 viser andelen lærekandidater av summen av lærlinger og lærekandidater i de ulike 

fylkene for 2021: 

 

10 Kilde: saksframlegg, sak 52/21, Opplæringsutvalget.  
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 Figur 1: Andelen lærekandidater i 2021, i prosent av lærlinger og lærekandidater, fylkesvis  

 

Kilde: SSB 

I Meld. St. 25 (2020-2021) Likeverdreformen vises det til at de ulike fylkeskommunene opererer 

med ulike kriterier for hvem som skal følge lærekandidatordningen. I tidligere Østfold ble den 

eksempelvis brukt særlig for elever med spesialundervisning. Det poengteres likevel at det er 

bred enighet om at lærekandidatordningen fungerer godt for de svakest presterende elevene.  

Også en evaluering av lærekandidatordningen i regi av NIFU (2018)11 viser til at målgruppen 

defineres ulikt fylkeskommunene imellom. Noen har eksakte kriterier for hvem som kan bli 

lærekandidat, andre har generelle retningslinjer, mens andre har ingen retningslinjer i det hele 

tatt. Dette illustreres også gjennom variasjon i bruken av ordningen; på tidspunktet for 

evalueringen hadde tidligere Østfold fylkeskommune en andel lærekandidater på 13 prosent. 

Tilsvarende andel i Oslo var 1,6 prosent.  

Av saksframlegget i sak 52/21 i opplæringsutvalget kan vi lese at fylkesrådmannen mener at 

bruken av opplæringskontrakter bør og kan utvides. For å kunne gi flere elever mulighet til å 

benytte seg av lærekandidatordningen mener fylkesrådmannen at det er viktig å fortsette med 

informasjonsarbeidet mot de videregående skolene. Det bør også sikres at alle skolene følger opp 

og tilegner seg nødvendig informasjon om lærekandidatordningen. Samtidig vises det til at 

 

11 Markussen, E., Grøgaard, J.B. og Hjetland, H.N. (2018) «Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært». Evaluering av 

lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og 

lærekandidater med særskilte behov. Rapport 2018:8. NIFU 
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skolenes bruk av opplæringsavtaler kan utredes nærmere for å sikre at opplæringen har en 

planlagt sluttkompetanse i form av en opplæringskontrakt. Per i dag finnes det ikke et 

rapporteringssystem som gir mulighet til å registrere nøyaktig hvor mange opplæringsavtaler som 

inngås og hvor mange opplæringsavtaler som ender opp i en opplæringskontrakt.  

2.3 NØKKELTALL 

Skoleåret 2020/2021 var det totalt 671 elever i Rogaland fylkeskommune som mottok 

spesialundervisning i de tre organiseringsformene, i tillegg til organiseringsform 

Grunnkompetanse ordinær klasse. Ifølge kvalitetsmeldingen for 2020 har antallet vært stabilt de 

siste årene. Fordelingen mellom de ulike programmene har også holdt seg relativt stabil, med 

flest elever på Arbeidstrening og Grunnkompetanse i egen gruppe. 

Figur 2: Andel elever med spesialundervisning fordelt på de ulike opplæringstilbudene, skoleåret 

2020/2021. 

 

Kilde: Kvalitetsmelding 2021 Rogaland fylkeskommune 

I Kvalitetsmeldingen 2020 blir det påpekt at andelen som slutter i løpet av skoleåret er 

forholdsvis høy i noen grupper. Samtidig har det vært en positiv nedgang siste året i andelen som 

slutter blant elever som går mot grunnkompetanse i ordinære klasser:  
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Figur 3: Andel elever som slutter i løpet av skoleåret, i prosent  

 

Kilde: Kvalitetsmelding 2021 Rogaland fylkeskommune 

Figur 3 viser at det er Grunnkompetanse i egen gruppe som har høyest andel elever som slutter. 

Samtidig kan tallene være noe misvisende, ettersom vi får opplyst at tallene ikke skiller mellom 

hvem som slutter og hvem som bytter organiseringsform. Noen av elevene på Grunnkompetanse 

egen gruppe kan eksempelvis ha byttet til ordinær klasse eller organiseringsform arbeidstrening, 

og likevel bli registrert som å ha sluttet. I intervjuene er det likevel enighet om at det er flere som 

avbryter utdanningsløpet sitt i Grunnkompetanse egen gruppe, enn i Arbeidstrening og 

Hverdagslivstrening.  

 

Figur 4 viser netto driftsutgifter i prosent per innbygger til spesialundervisning og særskilt 

tilpasset opplæring de tre siste årene.  
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Figur 4: Netto driftsutgifter i prosent per innbygger til spesialundervisning og særskilt tilpasset 

opplæring  

 

Kilde: Framsikt 

 

Figur 4 viser at Rogaland fylkeskommune bruker en betydelig høyere andel av netto driftsutgifter 

til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring enn Agder, Vestland, Trøndelag og snittet 

for landet uten Oslo. Trenden er at andelen er redusert fra 2019 til 2021 for alle fylkene vi 

sammenligner med.  Ifølge seksjonssjef for PPT kan tallene være noe misvisende ettersom de 

rapporterer på litt ulike ting. Figur 5 viser netto driftsutgifter for Oppfølgingstjenesten og PPT per 

innbygger de tre siste årene for Rogaland Fylkeskommune og tre andre fylkeskommuner samt 

gjennomsnittet for landet uten Oslo. 

 

Figur 5: Netto driftsutgift Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste per 

innbygger 

 

 
 
Kilde: Framsikt 
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Av figuren ser vi at Rogaland fylkeskommune har betydelig lavere utgifter til OT og PPT per 

innbygger enn de andre fylkeskommunene vi sammenligner med.  

 

 

Behovskorrigert bruker Rogaland fylkeskommune total sett ca. 10 prosent mindre enn Agder 

fylkeskommune på videregående opplæring12. I Rogaland brukes det i underkant av 70 prosent av 

hva Agder bruker på Oppfølgingstjenesten og PPT per innbygger, mens det brukes ca. 8 prosent 

mer på Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring per innbygger i Rogaland 

sammenlignet med Agder.  

 

Utfall  

De forskjellige organiseringsformene retter seg mot ulike forventete utfall etter endt videregående 

opplæring. Forventet og vanlig utfall for elevene på Hverdagslivstrening er forskjellige fra 

dagtilbud eller aktivitetstilbud i kommunen, som for eksempel dagsenter. Noen vil også kunne få 

VTA-plass, gjerne kombinert med dag- og/eller aktivitetstilbudet i kommunen. Varig tilrettelagt 

arbeid er også forventet og vanlig utfall for elevene på arbeidstrening, men enkelte kan også sikte 

mot lærekandidatordningen eller ordinært arbeid dersom det er mulig. For elevene på 

grunnkompetanse er lærekandidatordningen forventet og vanlig utfall. Noen sikter også mot 

ordinært arbeid eller lærekontrakt, mens enkelte også vil trenge mer tilrettelagt arbeid. 

Når det gjelder resultatene for disse elevene over en 5-7 års periode, har ikke fylkeskommunen 

sentrale tall på hvor mange som har fullført utdanningsløpet de begynte på, hvor mange som er i 

(tilrettelagt) arbeid, eller hvor mange som har tatt videre utdanning. Utdanningsdirektoratet 

publiserer imidlertid tall på sysselsettingsstatus for dem som har fått kompetansebevis etter å ha 

vært lærekandidater. Statistikken tar utgangspunkt i to og to årskull nyutdannede fagarbeidere 

som slås sammen og viser om de er i arbeid, utdanning eller utenfor arbeid og utdanning per 

november første år etter oppnådd sluttkompetanse. I tabellen inkluderer vi årskullene fra 2015:  

 

 

 

 

 

 

 

12 Kilde: Framsikt  



 

Side 31 av 106  Tilrettelagt opplæring til elever med omfattende og sammensatte læringsvansker – Rogaland fylkeskommune 

Tabell 8: Sysselsettingsstatus for lærekandidater første år etter fullført sluttkompetanse, 

Rogaland 

Sysselsettingsstatus 2015+2016 2016+2017 2017+2018 2018+2019 2019+2020 

I arbeid  60,8 58,2 51,8 55,6 67,7 

I utdanning  6,3 10,4 8,9 7,4 7,7 

Utenfor arbeid og 

utdanning 
32,9 31,3 39,3 37 24,6 

Kilde: Utdanningsdirektoratet  

Av tabellen framgår det at flertallet (68 prosent) av lærekandidatene er i arbeid første år etter endt 

fullført sluttkompetanse. Noen få er under utdanning, mens én av fire er utenfor arbeid og 

utdanning. At få er under utdanning samsvarer også med NIFU sin evaluering13 av 

lærekandidatordningen, som viser at et fåtall av lærekandidatene fortsetter utdanningen etter 

lærekandidatordningen. Lærekandidatene kan likevel gå opp til ordinær fagprøve som 

praksiskandidat på et senere tidspunkt, og dermed oppnå et «høyere» kompetansebevis uten at de 

må være under formell utdanning først.  

Blant våre utvalgte skoler er det bred enighet om at nærmest alle elevene på Hverdagslivstrening 

og Arbeidstrening fullfører løpene sine. Selv om fylkeskommunen ikke har sentrale tall, har noen 

skoler egne oversikter over elevenes resultater etter endt videregående opplæring. Slike 

oversikter har vi mottatt fra Bryne VGS og Åkrehamn VGS. Av avgangselevene på 

Hverdagslivstrening og Arbeidstrening på Åkrehamn VGS de siste fem årene er alle utenom to i 

kommunale dagtilbud eller varig tilrettelagt arbeid.  

Bryne VGS har en oversikt over statusen til tidligere elever på grunnkompetanse for elever fra 

2012 til mars 2022.  

 

13 Markussen, E., Grøgaard, J.B. og Hjetland, H.N. (2018) «Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært». Evaluering av 

lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og 

lærekandidater med særskilte behov. Rapport 2018:8. NIFU 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/tall-for-sysselsetting-av-fagutdannede/sysselsetting-av-fagutdannede-utdanningsprogram/
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Tabell 9: Status for elever på grunnkompetanse på Bryne videregående skole fra 2012 til 

10.03.2022 

 

 

 

 

Av de som har fullført er 9 lærlinger og 32 i jobb. Av de resterende er noen i tiltak/aktivitet 

gjennom NAV eller kommune, mens andre har blitt uføretrygdet eller har utfordringer med 

psykisk sykdom/rus. Av de som ikke har fullført, er flere registrert som psykisk syk/rus, i ulike 

institusjoner, og enkelte i tiltak via NAV eller kommune.   

 

2.4 MODELL FOR TILPASSET OPPLÆRING  

De tre organiseringsformene har per i dag ulike økonominøkler. Det vil si at skolen mottar en 

fastsatt sats per elev, avhengig av om eleven skal gå på Hverdagslivstrening, Arbeidstrening eller 

Grunnkompetanse i egen gruppe. Vi får opplyst at denne ordningen gir forutsigbarhet for skolen, 

og sikrer at det er nok voksne samt at kompetanse bevares år for år.  

Selv om satsene er ulike mellom de tre organiseringsformene, får vi opplyst at skolene har frihet 

til å flytte på ressursene. Dette er også noe skolene har blitt oppfordret til, å se ressursene under 

ett og bruke de fleksibelt. Det påpekes at personalressursene ikke er knyttet fast til en 

organiseringsform, men at de er ansatt på skolen.  

Rogaland fylkeskommune er i prosess angående ny modell for tilpasset opplæring som i mindre 

grad definerer at elever skal i egen gruppe. Bakgrunnen for prosessen er at de folkevalgte har 

vedtatt innsparing på totalt kroner 45 millioner innen 2025, i tillegg til intensjonene i Meld. St. 21 

(2020-2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden og ny opplæringslov i 

2024. Det er opprettet en prosjektgruppe bestående av seksjonssjef KAD, seksjonssjef PPT og to 

seniorrådgivere. I tillegg er det opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra 

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet, rektor ved Jåttå og Strand VGS 

samt avdelingsleder tilrettelagt avdeling på Bryne VGS.  

Hele modellen for tilpasset opplæring fra 1990 skal vurderes. I Rogaland fylkeskommune får 89 

prosent av elevene som har spesialundervisning denne utenfor ordinær klasse. Prosjektgruppen 

skal vurdere om fylkeskommunen oppfyller prinsippene for tilpasset opplæring og inkludering 

når opplæringen i utstrakt grad er organisert i grupper utenfor fellesskapet.  

Status Antall  

Fullført 68 

Ikke fullført   19 

Elev nå  21 

Totalt   108 
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Figur 6 Prosjektgruppens forslag: 

 

Kilde: Rogaland fylkeskommune- presentasjon om spesialundervisning Opplæringsutvalget 31.05.22 

Prosjektgruppen ønsker å jobbe videre med: 

1. Inntaksmodellen: 

a. Grunnkompetanse i ordinære klasser (§ 6.22/ 6.35) 

b. Sammenslåing av Hverdagslivstrening og Arbeidstrening (§ 6.17) 

2. Videreutvikling av skolenes pedagogiske støttesystem. 

3. Kompetanseheving i inkludering og tilpasset opplæring 

4. Utarbeide forslag til ny budsjettmodell spesialundervisning (jfr. Viken, Vestland, Agder 

m.fl.)  

5. Utarbeide forslag økonomisk modell skolebudsjettene 

Prosjektgruppens intensjon er ikke å fjerne organiseringsformen Grunnkompetanse i egen gruppe, 

men at skolene skal få mer fleksibilitet til å plassere elevene i små grupper ved behov. Det vil si 

at de ikke blir plassert i grupper ved inntaket.   

 

Tilbakemeldinger 

I dagens modell blir elevene plassert i de tre organiseringsformene i forbindelse med inntaket. 

Ifølge leder av inntakskontoret er det feil å ta inn elever i grupper før de har startet, og det bør 

være en fleksibilitet i den videregående skolen som gjør det mulig å vurdere om eleven kan gå 

deler av undervisningen i ordinære klasser. Seksjonssjef PPT påpeker at en endring slik den er 

foreslått i praksis vil gi mer fleksibilitet for skolene når det gjelder organisering av 

undervisningen.  

Tilbakemeldingene i intervjuene med skolene og foresatte er nokså samstemte i forhold til at de 

ønsker å beholde organiseringsformen Grunnkompetanse i egen gruppe. Å spre disse elevene i 
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ordinære klasser mener de er negativt og både foresatte og flere representanter fra skolene hevder 

at dersom dette tilbudet forsvinner, vil flere falle ut av den videregående skolen. Flere av de 

foresatte peker på at organiseringsformen Grunnkompetanse i egen gruppe, i kombinasjon med 

menneskene som jobber der, er årsaken til at deres elev nå faktisk går på skolen, i motsetning til 

ungdomsskolen. 

En av skolene påpeker derimot at det er ønskelig at skolen skal få større frihet til å allokere 

ressurser til det beste for elevene og at tildelingen slik den er per i dag oppleves for rigid. Det vil 

si at en går vekk fra øremerking og rapportering på midler til spesialundervisning og at det er tillit 

til at skolene bruker ressursene på en fornuftig måte. Eksempelvis ved at de ut ifra kartleggingen 

kan bestemme om eleven får det best i stor eller liten gruppe.  

Når det gjelder kritikken i forskningen som omhandler segregering, og som påpeker at man heller 

må gi god tilrettelegging i ordinære klasser, viser flere til at mange elever har hatt slik 

tilrettelegging på ungdomsskolen. Flere er av den oppfatning av at dette er mer synlig enn å være 

i egen gruppe hvor alle har den/ de samme voksne med seg. Hva denne tilretteleggingen i ordinær 

klasse skal være, er også uklart for flere. På Strand VGS er elevene på tilrettelagt opplæring 

atskilt fra resten av skolen. Dette oppleves som uheldig med tanke på integrering. Skolen er i 

gang med ombygging og ledelsen ønsker en organisering hvor alle elevene blir integrert i skolen, 

men med mulighet for å ta elevene ut når det ikke fungerer.  

 

2.5 OPPSUMMERING 

Innrapporterte tall tyder på at fylkeskommunen bruker mye ressurser til spesialundervisning og 

særskilt tilpasset opplæring, og betydelig mindre ressurser til Oppfølgingstjenesten og PPT 

sammenlignet med andre fylkeskommuner. Satt på spissen bruker fylkeskommunen i dag mye 

ressurser på spesielle tiltak for de få versus systemrettede tiltak for de mange.  

 

Skolene mottar en fastsatt sats per elev, avhengig av om eleven skal gå på Hverdagslivstrening, 

Arbeidstrening eller Grunnkompetanse i egen gruppe. Vi får opplyst at denne ordningen gir 

forutsigbarhet for skolen, og sikrer at det er nok voksne samt at kompetanse bevares år for år. 

Fylkeskommunen er i prosess angående ny modell for tilpasset opplæring som i mindre grad 

definerer at elever skal i egen gruppe fra inntaket. En slik organisering vil gi skolene mer 

fleksibilitet når det gjelder organisering av undervisningen, og innebærer at de elevene som har 

behov for organisering i grupper fortsatt kan få det.  

 

Fylkeskommunen har ikke tall på hvor mange av disse elevene som har fullført utdanningsløpet 

de begynte på, hvor mange som er i (tilrettelagt) arbeid, eller hvor mange som har tatt videre 

utdanning. Utdanningsdirektoratet publiserer imidlertid tall på sysselsettingsstatus for dem som 

har fått kompetansebevis etter å ha vært lærekandidater. Skolen har i utgangspunktet ikke 

oppfølgingsansvar når ungdommene ikke har status som elever lenger, men noen av de utvalgte 

skolene har selv innhentet informasjon om elevenes status etter avsluttet videregående opplæring. 

Blant våre utvalgte skoler er det bred enighet om at nærmest alle elevene på Hverdagslivstrening 



 

Side 35 av 106  Tilrettelagt opplæring til elever med omfattende og sammensatte læringsvansker – Rogaland fylkeskommune 

og Arbeidstrening fullfører løpene sine. Av avgangselevene på Hverdagslivstrening og 

Arbeidstrening på Åkrehamn VGS de siste fem årene er alle utenom to elever i kommunale 

dagtilbud eller varig tilrettelagt arbeid. Bryne VGS har oversikt over statusen til tidligere elever 

på grunnkompetanse for elever fra 2012 til mars 2022 som blant annet viser at 17,5 prosent av 

elevene ikke har fullført. Som vi kommer tilbake til i kapittel 7 kom det i juni 2022 midler til 

oppfølging av lærekandidater fra Kunnskapsdepartementet, og det ble bestemt at skolene skal ha 

ansvar for å følge opp lærekandidatene ut hele løpet. Oversikt over elevenes utfall kan gi viktig 

styringsinformasjon samt gi mulighet for å måle effekten av ulike tiltak.  

Gjennomgangen viser at det er høyest andel elever innen Grunnkompetanse i egen gruppe som 

avslutter utdanningsløpet. Samtidig påpekes det at tallene ikke skiller mellom de elevene som 

slutter og de som bytter organiseringsform. Etter vår vurdering er det naturlig å skille disse 

tallene fremover, slik at de gir et reelt bilde av situasjonen, og at administrasjon og politikere får 

et best mulig styringsgrunnlag. 

 

3 OVERGANG FRA UNGDOMSSKOLE 
TIL VIDEREGÅENDE SKOLE 

I dette kapittelet ser vi på hvordan fylkeskommunen tilrettelegger overgangen fra ungdomsskole 

til videregående skole for elever med rett på tilrettelagt opplæring.  

3.1 REVISJONSKRITERIER  

Lovverk  

Søkere med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt psykisk eller fysisk 

funksjonsevne, kan søke om inntak til Vg1 etter § 6-17 i forskrift til opplæringsloven. Disse 

elevene har fortrinnsrett. Kommunen skal innen 1.oktober hvert år, på bakgrunn av samtykke fra 

søkeren, melde fra til fylkeskommunen om elever på 10.trinn som har sterkt nedsatt 

funksjonsevne, og som fullfører grunnskolen det aktuelle året.  

For søkere med rett til spesialundervisning, og som mangler karakterer i mer enn halvparten av 

fagene, skal det ikke regnes ut poeng. Inntaket for disse skjer da på individuelt grunnlag ut fra en 

skjønnsmessig vurdering, jf. § 6-22 i forskrift til opplæringsloven.  

Av forskrift til opplæringsloven § 6-7 framgår det at fylkeskommunen skal sørge for nødvendig 

informasjon til grunnskolene og de videregående skolene i fylket om de reglene som skal brukes 

ved inntak til videregående opplæring. 
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Interne retningslinjer 

Fylkeskommunens retningslinjer for spesialundervisning  

Av retningslinjene fremgår det at fylkeskommunen, ved KAD, skal sørge for nødvendig 

informasjon til grunnskolene og de videregående skolene i fylket om de reglene som skal brukes 

ved inntak til videregående opplæring. Skolen må videre sikre at elevene får informasjon om 

inntak til videregående opplæring. KAD skal kunngjøre søknadsfristen minst fire uker på 

forhånd. Kunngjøringen skal nevne de opplysningene og dokumentene som skal følge søknaden, 

og hvordan søknaden skal sendes.  

Retningslingslinjene påpeker at fylkeskommunen skal se til at kommunene melder fra om mulige 

søkere med fortrinnsrett innen 1.oktober, og sørge for at godkjent dokumentasjon følger elevens 

tilmelding og søknad.  

 

Søkerhåndbok for rådgivere 

Av søkerhåndboken for rådgivere fremkommer det av kapittel 6.4 at det er viktig at skolen så 

tidlig som mulig får melding om elever som har behov for fysisk tilrettelegging og eventuelt 

andre fysiske behov som har betydning for opplæringstilbudet. Slik kan skolene sørge for at 

nødvendig utstyr og eventuell ombygging er klart når eleven begynner ved skolen. 

 

Stortingsmelding og forskning 

Meld. St. 25 (2020-2021) Likeverdreformen påpeker at overgangssituasjoner er generelt kritiske 

for barn og unge med behov for sammensatte tjenester. Ved overgangen fra ungdomsskole til 

videregående skole er opplevelsen at det ofte ikke lenger er én eller noen få som har ansvaret for 

en klasse, og at det derfor er vanskelig å overlevere relevant informasjon til riktig person. En 

fellesnevner som trekkes fram er manglende planlegging og at behov for tilrettelegging og 

hjelpemidler derfor ikke er kjent når barnet starter på skolen.  

En kunnskapssammenstilling fra NOVA14 viser til overgangen fra ungdomsskolen til 

videregående skole som den mest kritiske. I denne overgangsfasen forflyttes ansvaret fra 

kommunal skoleeier til fylkeskommunal skoleeier. I tillegg er opptaksrutinene lagt opp slik at det 

er korte frister for overføring av hjelpemidler og kompetanse, noe som forsinker prosessen for 

opplæring av personell ved skolen. For unge med nedsatt funksjonsevne er det viktig å starte 

planleggingen med overgang tidlig, blant annet for å få på plass nødvendige tilpasninger.  

 

14 Gundersen, T. og Seeberg, M. L. (2018) Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt 

funksjonsevne. Kunnskapssammenstilling (2010-2017). Notat 4/18. NOVA.  
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For elever med utviklingshemming er det særlig viktig at overgangene baserer seg på et godt 

faglig samarbeid. I overgangen anbefales det at fylkets PPT møter PPT i ungdomsskolen for å 

diskutere opplæringsplan. Men også at det etableres gode rutiner for samarbeid med Statped, 

foreldre, lærere og ledelse ved skolene.  

På bakgrunn av gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier: 

Revisjonskriterier: 

• Fylkeskommunen (ved KAD) skal sikre at grunnskolene og de videregående skolene i 

fylket får nødvendig informasjon om reglene som skal brukes ved inntak til 

videregående opplæring. 

• Fylkeskommunen (ved KAD) skal sikre at godkjent dokumentasjon følger elevens 

tilmelding og søknad.  

• Fylkeskommunen bør særlig legge til rette for overgangen mellom ungdomsskolen og 

videregående skole for elever med sammensatte tjenester. Med dette menes: 

o At en starter planleggingen tidlig for å få på plass nødvendige tilpasninger 

o At overgangen baserer seg på et faglig samarbeid 

o At behov for tilrettelegging og hjelpemidler er kjent når eleven begynner på 

skolen 

3.2 INFORMASJON OM INNTAK 

Inntakskontoret 

Ansvar for inntak til videregående opplæring er tillagt seksjon for kvalitet, analyse og 

dimensjonering (KAD). For å sikre mest mulig rettferdig og lik behandling i inntaket av elever 

med behov for spesialundervisning, har Rogaland fylkeskommune opprettet et inntaksteam som 

går gjennom og behandler alle søknader i februar-inntaket. Inntaksteamet er tverrfaglig satt 

sammen av fagledere og rådgiver fra KAD, PPT og seksjon opplæring i skole (SOS). 

Seksjonssjef for KAD er leder for teamet. Det er utarbeidet et eget årshjul for inntaksteamet (se 

vedlegg).  

I august hvert år sender inntakskontoret ut digital påminnelse til alle ungdomsskolene i fylket om 

tilmeldingsfristen som er 1. oktober. Inntakskontoret har inntrykk av at informasjonsflyten på 

ungdomsskolene til tider ikke er god nok og at denne påminnelsen ikke alltid når frem til riktig 

mottaker, det vil si rådgiverne på skolen. Fristen for tilmelding på 1.oktober ble innført i 201415. 

 

15 Etter endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6, gjeldende fra 03.09.2013. Se mer her: 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/Endringer-i-reglene-for-

inntak-og-formidling/  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/Endringer-i-reglene-for-inntak-og-formidling/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/Endringer-i-reglene-for-inntak-og-formidling/
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På slutten av året gjennomfører inntakskontoret to årlige heldagssamlinger for alle rådgiverne på 

ungdomsskolene – én i nordfylket og én i sørfylket. Det er frivillig å møte opp, men vi får opplyst 

at det er stor oppslutning. Her gjennomgår leder for inntaksteamet relevant regelverk og hvilke 

tilbud fylkeskommunen har. Presentasjonen blir i etterkant publisert på fylkeskommunens 

hjemmeside. Gjennomgangen er på systemnivå, men rådgiverne kan ta kontakt med 

inntaksteamet og drøfte problemstillinger rundt elever anonymt, for å sikre at de søker riktig. 

Fylkeskommunen har utarbeidet en søkerhåndbok for rådgivere16 som jevnlig oppdateres. I 

kapittel 6 finner en informasjon om søknader med fortrinnsrett med frist 1. februar. Her 

fremkommer det blant annet informasjon om hvem som kan søke, hvordan undervisningen er lagt 

opp, på hvilken måte organiseringsformen avviker fra ordinær opplæring samt hvilke 

utdanningsprogram og skoler som tilbyr de ulike organiseringsformene. Søkerhåndboken er 

tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside. I tillegg kan en finne informasjon på Vilbli.no og 

fylkeskommunens hjemmeside, og skolene har lenker til dette på sine hjemmesider.  

På Jåttå VGS har de eget møte med KAD etter inntaket for gjennomgang av ekstra 

ressurskrevende elever sett opp mot ressursene skolen har til rådighet. I forkant utarbeides det en 

oversikt over «ekstra krevende» elever til arbeidstrening. Her gjennomgås også om skolen har 

nok kapasitet når det gjelder lokaler.  

Vi får opplyst i intervju at inntakskontoret får veldig mange direktespørsmål fra skolene, og at de 

nok kunne ha jobbet mer målrettet med informasjonsarbeidet gjennom året. Dette oppgis å være 

et ressursspørsmål. Fagkoordinatorene på inntakskontoret får særlig mange henvendelser når 

inntaket er gjennomført, eksempelvis om elever som ungdomsskolene trodde hadde søkt. Ifølge 

inntakskontoret er det alltid noen runder på våren når ressursene allerede er satt, noe skolene ikke 

er særlig fornøyd med.  

Ifølge inntakskontoret er det alltid noen som åpenbart har søkt feil og de bruker en del tid og 

ressurser på å rydde opp i søknadskategoriene. Eksempelvis erfarer de at rådgivere søker alle 

elevene inn på samme skole fordi de har opplevd suksesshistorier der tidligere. Eller at noen med 

karakterer i alle fag søker seg inn på Grunnkompetanse i egen gruppe også viser det seg at skolen 

har gitt eleven karakterer for å holde elevens motivasjon oppe. Inntakskontoret er også usikre på 

om ungdomsskolene vet hvilke tilbud som faktisk foreligger og at dette må tilpasses den enkelte 

elev og elevens/ foresattes forventninger.  

 

 

16 Søkerhåndbok for rådgivere - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no) 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/
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PPT 

Før et eget inntaksteam ble opprettet i 2014, var inntaket til spesialundervisning en del av PPT 

sitt ansvar. Dette innebar at PPT-rådgiverne deltok på grunnskolemøter med mål om å veilede i 

forhold til hva elevene burde søke. De ble da kalt inn av enten ungdomsskolens eller 

grunnskolens PPT til møter med foreldre og elev. Elev deltok i de fleste tilfellene. I dag er PPT-

rådgiverne tilgjengelige for anonyme drøftinger for rådgiverne på ungdomsskolene på telefon 

eller gjennom et møte hos PPT, men da uten foresatte og elev. PPT fylkeskommunen har 

dedikerte kontaktpersoner til de enkelte skolene for dette.  

PPT-rådgiverne fra både ungdoms- og de videregående skolene blir invitert på 

rådgiversamlingene som KAD arrangerer. Ifølge PPT-rådgiverne fra de videregående skolene er 

oppmøtet til grunnskolens PPT-rådgivere noe labert. Dette oppgis som negativt ettersom det er de 

som er innehar mye av informasjonen om elevene som skal starte på videregående skole og i stor 

grad er deres veiledere.  

Som det fremgår av avsnittet under er PPT delaktig på enkelte av tiltakene som de videregående 

skolene gjennomfører for å informere ungdomsskolene om deres tilbud.  

De videregående skolene 

Gjennom intervjuene med de utvalgte skolene fremkommer det at skolene selv også gjør en del 

tiltak for å informere ungdomsskolene om deres tilbud, hvilke muligheter elevene har og 

lignende.   

De utvalgte skolene gjør ulike informative tiltak, eksempelvis arrangerer Bryne VGS åpent hus i 

januar og det sendes informasjonsskriv til ungdomsskolene i området. På Åkrehamn VGS 

inviteres avdelingslederne på ungdomsskolene Åkrehamn og Haugaland VGS til fast samling i 

november sammen med PPT. Målet med samlingen er å sikre at ungdomsskolene vet forskjellene 

på organisasjonsformene samt mulighet for å diskutere enkeltsaker anonymt for å sikre at elevene 

kommer inn på rett tilbud. Bakgrunnen for samlingen er at skolen tidligere har opplevd å få flere 

henvendelser når søknadsfristene nærmer seg og at det handler om å treffe rett skoletilbud. Det er 

ønskelig fra skolens side at også spesialpedagogene deltar i neste samling. PPT-rådgiver på 

Åkrehamn VGS er positiv til samlingen og oppgir at rådgiverne fikk stilt en del spørsmål.  

Inntakskontoret er positive til at skolene gjør egne tiltak, men at dette skaper forskjeller fra skole 

til skole, kommune til komme, og at dette burde vært satt i system. Det blir trukket frem at det 

nok er lettere for skolene som rekrutterer elever fra mer begrensede geografiske områder å 

gjennomføre egne tiltak, som eksempelvis Åkrehamn. 

To av skolene oppgir at informasjonen som gis fra inntakskontoret ikke er tilstrekkelig og at 

samlingene ikke er lagt til rette for at rådgiverne kan stille de spørsmålene de lurer på. Skolene er 

samstemte i at det fungerer når de selv gir informasjon i tillegg. Vi får opplyst at de er opptatt av 

at de kan øke kompetansen på ungdomsskolene slik at inntaket blir korrekt. 
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3.3 TILRETTELEGGING AV OVERGANGEN  

Rutiner ved inntak 

Kommunene skal innen 1.oktober hvert år, på bakgrunn av samtykke fra søkeren, melde fra til 

fylkeskommunen om elever på 10.trinn som kan ha fortrinnsrett til inntak på Vg1. Dette 

inkluderer elever som har sterkt nedsatt funksjonsevne, og som fullfører grunnskolen det aktuelle 

skoleåret. Fristen 1.oktober ble satt for at fylkeskommunen skal ha tid til å vurdere hvilke skoler 

som er best egnet til å ta imot eleven. I tilmeldingen skal kommunen legge ved aktuelle 

dokumenter17, før inntaksteamet vurderer og kvalitetssikrer tilmeldingen. På bakgrunn av dette 

vil inntaksteamet gi en tilbakemelding på søknadskriterier og anbefale søknadskategori.  

Søknadsfrist for elever som søker på bakgrunn av fortrinnsrett eller individuell behandling er 

1.februar18. Ved innsøking innhenter fylkeskommunen samtykkeerklæring fra elev/foreldre, for å 

kunne hente inn nødvendige opplysninger i forbindelse med inntaket til videregående opplæring. 

Dokumentasjonen danner grunnlag for å tilpasse undervisningstilbudet til elevens forutsetninger 

og for vurdering av skoletilbud. Dersom avgiverskolen oppdager at en elev skulle søkt innen 

1.februar, etter at søknadsfristen er utgått, må skolen ta kontakt med inntakskontoret for 

ettersending av søknaden. Inntaksteamet skulle gjerne sett at skolene var flinkere til å overholde 

fristene, men at dette ikke er et stort problem på fortrinnsretten. De opplever av ungdomsskolene 

er flinkere enn de videregående skolene til å kontrollere at alle elevene har søkt. I databasen 

VIGO-skole kan de videregående skolene kontrollere dette på en enkel måte. Ifølge 

inntakskontoret er enkelte skoler flinke til å kvalitetssikre at alle elevene sine har søkt. Strand og 

Åkrehamn VGS trekkes frem som gode eksempler.  

Inntaksteamet behandler søknadene til fortrinnsrett i slutten av februar. Svaret på søknaden 

sendes i mars, og inntaksteamet starter da behandlingen av søknadene til individuell behandling.  

I april sendes inntaksvedtak til elevene som får tilbud om organiseringsform Arbeidstrening og 

Hverdagslivstrening (fortrinnsrett), og elevene som får tilbud om organiseringsform 

Grunnkompetanse i egen gruppe (individuell behandling). Vedtaket viser hvilket 

utdanningsprogram eleven er tatt inn til og hvordan spesialundervisningen vil bli organisert. For å 

sikre at disse elevene får spesialundervisning allerede ved oppstart, fatter KAD et tidsbegrenset 

vedtak om spesialundervisning. Vedtaket følger inntaksvedtaket, og bygger på sakkyndig 

vurdering fra den kommunale PP-tjenesten, anbefalinger fra inntaksteamet og vedtak om inntak 

til videregående opplæring. Vedtaket gjelder fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering fra 

den fylkeskommunale PP-tjenesten.  

 

17 Dette inkluderer utfylt meldeskjema med samtykke fra søkeren/foresatte, nyeste enkeltvedtak om 

spesialundervisning, sakkyndig vurdering fra kommunal PPT, pedagogisk rapport, karakterutskrift fra 9.trinn, og 

beskrivelse av eventuelt behov for medisinsk behandling i skoletiden. (Kilde: Rogaland fylkeskommune) 

18 Søknadsfrist for ordinært opptak er 1.mars.  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/veiledning-for-kommunen.87664.aspx
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Vi får opplyst at inntakskontoret er på tilbudssiden når det gjelder å behandle søknader som 

kommer etter fristen, men at de skulle ønske skolene var mer opptatt av å holde dem. 

Eksempelvis når de videregående skolene i noen tilfeller oppdager at elever ikke har søkt for 2. 

eller 3. året. Disse blir da behandlet etter fristen slik at det ikke går ut over eleven. Det eneste 

tilfellet hvor fristene praktiseres som absolutt er søknad om utvidet tid.  

I mai gjennomføres overføringsmøter for alle elevene med inntak til Arbeidstrening og 

Hverdagslivstrening, mens de gjennomføres i juni for elever innen organiseringsformen 

Grunnkompetanse egen gruppe. På disse møtene deltar elev (hvis de ønsker), foresatte, avgiver- 

og mottakerskole og PPT. På overføringsmøtene diskuteres blant annet praktiske spørsmål 

knyttet til overgangen, elevens styrker, samt «hvem er du» og «hva tenker du». Fra ledelsen på 

Jåttå innen hverdagsliv og Arbeidstrening får vi opplyst at de får inn mye informasjon på 

overføringsmøtet og at de har gjort et stykke forarbeid og forberedt oppfølgingsspørsmål for å 

kunne danne seg et bilde av eleven. Alt handler om å sikre elevens beste. På Åkrehamn VGS må 

avgiverskolen fylle ut et skjema om eleven før møtet. Ifølge ledelsen på Strand VGS har de flere 

eksempler på elever som har blitt overført til ordinært løp etter overføringsmøtet. Dette er 

vanligst for elever som har kommet inn på Grunnkompetanse i egen gruppe, men skolen har et 

eksempel fra forrige skoleår hvor en elev som var kommet inn på Arbeidstrening ble flyttet t til 

ordinært løp etter overføringsmøtet.  

Overføringsmøtene beskrives av Strand VGS som en god prosess hvor de opplever at elev og 

foresatte føler seg hørt og får fortelle om eleven og hva eleven kan og ønsker. I fjor opplevdes 

inntaket som mindre treffsikkert enn normalt, noe som førte til at skolen fikk en rekke 

henvendelser fra foresatte. Det ble da igangsatt en prosess hvor skolen hadde møter med alle 

søkere/ foresatte hvor de landet riktig organiseringsform for alle elevene. Til tross for at 

prosessen er tidkrevende opplever Strand VGS at det er tidsbesparende i sum ettersom de fikk 

landet riktig organiseringsform før sommeren. Dette er forhold som uansett skulle ha blitt vurdert 

innen oktober.  

Skolene opplever stort sett at informasjonen som mottas fra ungdomsskolen er god 

bakgrunnsinformasjon, men at den til tider er utdatert. Skolene gjennomfører uansett en egen 

kartlegging når elevene starter og den individuelle opplæringsplanen skal utarbeides. På 

ungdomsskolen har elevene ofte ikke hatt så mange praktiske fag, og da må elevene kartlegges på 

disse områdene. 

I etterkant av overføringsmøtet starter PPT på den nye sakkyndige vurderingen slik at den kan bli 

delvis klar til skolestart. Den sakkyndige vurderingen sluttføres i august for elever på 

Hverdagslivstrening og arbeidstrening, etter at PPT har utført observasjon og samtale med eleven 

og mottatt pedagogisk rapport fra skolen. For elevene med inntak til Grunnkompetanse i egen 

gruppe utarbeides sakkyndige vurderinger i september/oktober, etter pedagogisk rapport fra 

skolen og møter med elev, foresatte, skolen og PPT.  
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Starte planleggingen tidlig 

De utvalgte skolene tilbyr ulike tiltak for å gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående 

skole så god som mulig. Alle tilbyr hospitering, men dette organiseres noe ulikt. 

Eksempelvis avtaler Bryne VGS hospitering med omvisning et par dager for elevene med rett på 

spesialundervisning når elevene har søkt. Når inntaket er gjennomført, øker de mengden med 

hospitering for å skape en glidende overgang til videregående skole. For elever som har kommet 

inn på Hverdagslivstrening og arbeidstrening, har de egen hospiteringsordning som er mer 

utvidet, ettersom det er mer behov for trygging av elevene på disse gruppene. Vi får opplyst at 

skolen har elever som hospiterer både i 9. og 10. trinn, det vil si før elevene har søkt. Det 

arrangeres også avgivermøter hvor representanter fra ungdomsskolen, PPT og den videregående 

skolen er til stede. På Hverdagslivstrening arrangeres det i tillegg tettere møter med foresatte. For 

elever innen Hverdagslivstrening og Arbeidstrening på Jåttå VGS besøker de avgiverskolen for å 

observere eleven. Etterpå kommer eleven på fast besøksdag. Vi får opplyst at overføringstiden og 

prosessen er individuell. Ifølge ledelsen på Jåttå VGS er de i gang med å lage nye rutiner knyttet 

til den formelle prosessen hvor målet blant annet er at de tidlig skal samkjøre seg og PPT, og at 

det i begynnelsen av august skal foreligge forslag til sakkyndig vurdering. Deretter skal en bruke 

to til tre uker ved skolestart på å se om det samsvarer. Skolen ønsker at det skal foreligge 

enkeltvedtak innen tre uker etter sakkyndig vurdering og IOP kort tid etterpå. Per i dag går det 

ofte fire måneder før den endelige planen er på plass for nye elever. Elever som har kommet inn 

på Grunnkompetanse i egen gruppe på Jåttå får omvisning på skolen i etterkant av 

overføringsmøtet. Hvis eleven har behov for det får den tilbud om å komme på besøk igjen i 

august før skolen starter. Representanter fra Strand VGS besøker noen av de aktuelle elevene på 

avgiverskolene og opplever at det er viktig å være kjent i forkant. Det er også muligheter for 

hospitering for elever som ønsker det. Dette avtales via avgiverskolen.  

Åkrehamn VGS opplyser at de kan delta på ansvarsgruppemøter på avgiverskolen hvis de blir 

invitert tidlig, men at dette ikke garanterer plass hos dem. Ifølge ledelsen innen grunnkompetanse 

blir de tidligere og tidligere kontaktet av rådgivere fra ungdomsskolene, spesielt etter at PPT ble 

tatt vekk fra samarbeidsmøtene. Skolen tilbyr elevene på alle organiseringsformene hospitering. 

Når elevene har kommet inn på skolen arrangeres det blant annet overgangsdialog, 

informasjonsmøte, trekantsamtaler, og flying start tilbud, med mål om å bli kjent med skolen og 

de ansatte. Elevene får delta litt i klassene, kanskje sammen med en miljøarbeider fra 

ungdomsskolen. Skolen opplevde positive erfaringer med besøksdagene under pandemien hvor 

en møtte en gruppe elever ute. Vi får opplyst at skolen prøver å tilrettelegge hospiteringen 

individuelt etter hvilke behov elevene har. Det gjennomføres også omvendt hospitering ved at 

skolen kommer på besøk i elevens bolig. 

PPT har møter med alle som har rett på spesialundervisning. Rådgiverne fra PPT opplever at de 

sammen med skolene legger godt til rette for overgangen til videregående skole og har inntrykk 

av at de fleste føler seg godt ivaretatt. Rådgiverne opplever i all hovedsak god dialog med 

avgiverskolen, men noen poengterer at det er forskjeller fra hvilken kommune de kommer fra.   
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De foresatte er hovedsakelig fornøyd med hvordan overgangen fra ungdomsskolen til 

videregående skole ble tilrettelagt for deres elev. I tilbakemeldingene får vi opplyst at elevene 

både har vært på hospitering, besøk og gjennomført overføringsmøter. Vi får blant annet følgende 

tilbakemeldinger knyttet til overgangen: 

«Vi fikk omvisning, fikk møte folkene og plassen hun skal være, trygt og greit.» 

«Hun glei inn fra dag én.» 

«Måten han ble møtt på videregående var helt avgjørende.» 

«Fantastisk!» 

Pandemien har dessverre medført at noen ikke har fått de besøksdagene de var forespeilet, eller at 

disse kun har blitt gjennomført med ansatte fra avgiverskolen. 

 

Behov for tilrettelegging og hjelpemidler 

Vi får noe ulike tilbakemeldinger fra de utvalgte skolene knyttet til om behov for tilrettelegging 

og hjelpemidler er kjent når elevene starter på skolen. På Bryne VGS får vi opplyst at dette blant 

annet avhenger av hvor mye de foresatte pusher samt samarbeidet med avgiverskole og foresatte. 

Innen Arbeidstrening oppgis det som utfordrende for skolen og personalet når elever ikke 

kommer på besøk gjennom avgiverskolen. Eleven er da ikke kjent med bygget eller rutiner når de 

starter som elev på VGS. Lite besøk fra avgiverskolen oppgis som ekstra utfordrende når eleven 

har utfordringer knyttet til atferd. Ifølge ledelsen innen Hverdagslivstrening på Bryne tar det tid 

før ting setter seg, og det er forskjeller mellom avgiverskolene. Eksempelvis har en skole tatt 

kontakt om ny elev til høsten og avtalt at de ønsker å komme på et kort besøk med eget personale 

for å se bygget, og deretter komme tilbake på flere og lenger besøk. Ledelsen på Bryne VGS 

opplever at det å få mest mulig informasjon om eleven, samt treffe elevene og se hvilke 

utfordringer og styrker eleven har, gir et annet inntrykk enn det som fremkommer av 

søknadspapirene. For elever som har kommet inn på Grunnkompetanse i egen gruppe på Jåttå 

oppleves derimot behov for tilrettelegging og hjelpemidler kjent når eleven begynner på skolen 

gjennom papirene.  

Elevene har oppstart i midten av august, men kabalen på skolene er som regel ikke landet før 

høstferien. Dette er en kjent problemstilling på alle de utvalgte skolene.  

Tilbakemeldingene fra PPT-rådgiverne er at de opplever at behov for tilrettelegging og 

hjelpemidler er godt kjent for elever med omfattende hjelpebehov som blir tatt inn via det 

særskilte inntaket 1.februar. PPT opplever og at det er god dialog med skolene på dette området.  
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Bytte organiseringsform 

Alle de fire skolene oppgir at de er fleksible knyttet til flytting av elever på tvers av de ulike 

organiseringsformene eller å hospitere på andre linjer. Dette oppgis å være i dialog med PPT. 

Relasjonen elevene og lærerne har bygget opp kan derimot være til hinder for at en flytter en elev 

fra en organiseringsform til en annen. Foresatte har også ofte sterke meninger om 

organiseringsform. I slike tilfeller oppgir skolene at de er fleksible og finner løsninger internt. 

Eksempelvis opplyser Strand VGS at det er vanskelig å få noen fra ordinært løp over til 

tilrettelagt løp. Da er det bedre å ha tilrettelagt løp og heller hospitere hos de andre. For eksempel 

hvis en elev er god i matte, kan eleven være i mattetimen til en ordinær klasse. Skolene prøver av 

natur å løfte de høyere opp, hvis skolen mener det er en mulighet for eleven å klare et ordinært 

løp.  

PPT-rådgiverne er med på overføringsmøtene blant annet for å danne seg et bilde av eleven. De 

oppgir at det gjøres mye endringer, eksempelvis at noen er tatt inn på arbeidstrening, men hører 

hjemme i Grunnkompetanse egen gruppe, eller omvendt. I de fleste tilfeller blir dette oppdaget 

før skolestart. Ifølge PPT-rådgiverne er det mange faktorer som spiller inn her. For noen er det 

eksempelvis et bevisst valg at informasjonen ikke skal overføres, dette gjelder som oftest elever 

som vipper mellom organiseringsformene Grunnkompetanse i egen gruppe og Grunnkompetanse 

i ordinær klasse. Enkelte av PPT-rådgiverne oppgir at de av og til undrer seg over at det hvert år 

er noen elever som er tydelig feilplassert, og at dette ikke oppdages av inntaksteamet. De største 

overraskelsene oppleves innen Grunnkompetanse i egen gruppe. 

 

Faglig samarbeid 

På alle de utvalgte skolene er avgiverskolen, PPT og den videregående skolen involvert i 

overgangen fra ungdomsskolen til VGS. Dette er hovedsakelig gjennom overføringsmøtet som 

arrangeres i mai/ juni. Vi får opplyst av foresatte at representanter fra barnevernet eller andre 

involverte instanser har vært involvert i de tilfellene dette har vært aktuelt. Ingen av de foresatte 

vi har snakket med har hatt kontakt med PPT angående overgangen etter overføringsmøtet. Dette 

har heller ikke vært nødvendig.  

 

3.4 DOKUMENTASJON  

I tilmeldingen skal kommunen legge ved aktuelle dokumenter19, før inntaksteamet vurderer og 

kvalitetssikrer tilmeldingen. Dette inkluderer utfylt meldeskjema med samtykke fra 

 

19 Kilde: Rogaland fylkeskommune 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/veiledning-for-kommunen.87664.aspx
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søkeren/foresatte, nyeste enkeltvedtak om spesialundervisning, sakkyndig vurdering fra 

kommunal PPT, pedagogisk rapport, karakterutskrift fra 9.trinn, og beskrivelse av eventuelt 

behov for medisinsk behandling i skoletiden. 

I intervju med inntakskontoret og skolene fremkommer det at det ofte kommer opp nye 

opplysninger om eleven i overføringsmøte med skolen. Dette forklares blant annet med at de 

sakkyndige vurderingene som inntakskontoret får ofte er fra starten av ungdomsskolen, og at det 

dermed kan ha skjedd en utvikling hos eleven som ikke fremkommer av den sakkyndige 

vurderingen. Endringene kan medføre at inntakskontoret må endre på vedtaket hvis 

informasjonen de mottar tilfredsstiller kravene i inntaksforskriften. Det opprettes ikke nye 

grupper hvis det fullt, da må skolene organisere undervisningen innenfor ordinært tilbud. Ifølge 

inntakskontoret får de som regel fullstendig dokumentasjon på elever som søker 

Hverdagslivstrening og arbeidstrening, men dette er ikke alltid tilfellet for de som søker 

Grunnkompetanse i egen gruppe. Inntakskontoret er av den oppfatning at jo nyere informasjonen 

er, jo bedre er den. De har opplevd å få sakkyndig vurdering fra barnehagen. I slike tilfeller får 

avgiverskolen beskjed om at det ikke er i orden. Vi får opplyst at informasjonen som friskolene 

leverer er av ymse kvalitet. Friskolene er invitert på rådgiversamlingene.  

Skolene opplever til tider en mismatch mellom det de har blitt forespeilet om elevgruppen som 

skal starte og virkeligheten, dette kan være både i positiv og negativ retning. Jåttå VGS opplever 

at denne mismatchen allerede kan oppstå på oppmeldingen og papirene som sendes inn og at 

informasjonen fra ungdomsskolen eller den PPT henter inn ikke er god nok. Eksempelvis ved at 

noen elever har veldig gamle sakkyndige vurderinger. Skolene er avhengig av tidsnær og relevant 

informasjon.  

Skolene opplever forskjeller mellom avgiverskolene når det gjelder informasjonen de mottar og 

søknadsprosessen. Eksempelvis opplevde Jåttå VGS at en av de største avgiverskolene et år 

glemte å søke, mens de et annet år sendte inn mangelfull informasjon. De opplever også skoler 

som er flinke, og som hjelper de foresatte med informasjonen.  

 

3.5 VURDERING  

Informasjon i forkant, samt besøk og hospitering på skolen oppgis som suksessfaktorer for å få til 

en god tilrettelegging fra start, samt at behov for hjelpemidler er kjent når eleven starter. De 

utvalgte skolene fremstår fleksible og finner ulike former for hospitering og lignende for å legge 

til rette for overgangen til videregående skole. Dette gjøres i samarbeid med PPT fra fylket samt 

avgiverskolen. De foresatte er også fornøyd med hvordan skolen har tilrettelagt overgangen.  

Gjennomgangen tyder derimot på at informasjonen som gis i forkant av inntaksprosessen er noe 

mangelfull og bør revideres. For det første får inntakskontoret mange henvendelser i forkant av 

søknadsfristene og for det andre gjør enkelte skoler eget informasjonsarbeid. Dette kan skape 

skolevise forskjeller og en risikerer at det gjøres dobbeltarbeid. For det tredje er 
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dokumentasjonen som vedlegges tilmeldingen til tider mangelfull og utdatert samt at det alltid er 

noen elever som ikke har søkt innen fristen. Et fjerde moment er at det gjøres en del flytting av 

elever etter inntaket og at kabalen dermed ofte ikke er lagt før høstferien. I tillegg får vi opplyst at 

de samme feilene gjøres år etter år, gjerne av de samme skolene. For eksempel overholdes ikke 

søknadsfristen eller det sendes ufullstendig søknad. Fylkeskommunen gjennomfører heller ingen 

evaluering i etterkant av inntaksprosessen som kan skape grunnlag for læring. Vi anbefaler 

fylkeskommunen å revidere informasjonen som gis om inntaksreglene i videregående opplæring 

samt måten den gis på. Videre bør det gjennomføres evaluering av inntaksprosessen for å skape 

grunnlag for læring. Strand VGS er fornøyd med måten inntaksprosessen ble gjort forrige skoleår 

hvor det ble igangsatt en prosess hvor skolen hadde møter med alle søkere/ foresatte hvor de 

landet riktig organiseringsform for alle elevene før sommeren. Ettersom fylkeskommunen er i 

prosess med endring av modellen for tilpasset opplæring vil det være naturlig at informasjonen 

som gis om inntaksreglene blir revidert i tilknytning til utfallet av prosessen.  

Gjennomgangen tyder på at behov for tilrettelegging og hjelpemidler stort er kjent for elevene 

som skal gå på Hverdagslivstrening og Arbeidstrening, men at den til tider ikke er kjent for 

elevene som skal gå på Grunnkompetanse i egen gruppe. Dette kan ha sammenheng med at 

dokumentasjonen som sendes med tilmeldingen som regel er mer komplett for elevene som søker 

Hverdagslivstrening og Arbeidstrening og at de fleste elevene som søker Grunnkompetanse egen 

gruppe endrer seg mer i løpet av en treårs periode og at en derfor er mer avhengig av tidsnær 

informasjon for denne gruppen. Tilbakemeldingene fra skolene indikerer og at samarbeidet med 

avgiverskolene per i dag er ulikt og at det å skape et godt samarbeid med avgiverskolen anses 

viktig for å lykkes med tilretteleggingen fra starten av videregående opplæring.  

 

3.5.1 ANBEFALING 

Vi anbefaler Rogaland fylkeskommune: 

• å revidere informasjonen som gis om inntaksreglene i videregående opplæring samt måten 

den gis på. Videre bør det gjennomføres evaluering av inntaksprosessen for å skape 

grunnlag for læring.  
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4 TILRETTELEGGING AV 
OPPLÆRINGSTILBUDET 

I dette kapitlet undersøker vi i hovedsak hvordan tilretteleggingen av undervisningstilbudet 

fungerer og hvordan samarbeidet mellom elev/ foresatt, skolene og PPT fungerer i forbindelse 

med tilrettelegging av undervisningstilbudet. Samarbeid med barnevern og BUP i tilfeller der 

disse instansene er involvert blir også kommentert. Kapittelet baserer seg på en gjennomgang av 

elevmapper samt intervju med skolene, PPT-rådgivere og foresatte.  

 

4.1 REVISJONSKRITERIER 

Lovverk 

Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet, jf. opplæringsloven § 1-1 og § 13-3d. 

Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling, jf.  

forskrift til opplæringsloven § 20-1. Skolen skal holde kontakt med foreldre til elever som ikke er 

myndige etter vergemålsloven § 1 gjennom hele opplæringsåret (§ 20-4).  

Ifølge opplæringsloven § 1-3 skal all videregående opplæring tilpasses de evner og forutsetninger 

den enkelte elev, lærling og lærekandidat har.  

Opplæringsloven § 3-1 sier at elev som etter reglene i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, 

har rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til 

opplæringsmålene for den enkelte. Før fylkeskommunen gjør vedtak om utvidet opplæringstid, 

skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene eleven har. Det er en 

forutsetning at eleven både trenger og har utbytte av mer opplæring for å kunne oppnå 

kompetanse på høyere nivå enn det som er mulig innen treårsretten. Behovet må derfor vurderes 

mot de opplæringsmålene som er fastsatt for eleven i den individuelle opplæringsplanen.20 

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Før 

fylkeskommunen gjør vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering 

av de særlige behovene til eleven (§ 5-3). For nærmere beskrivelse av innholdet i og krav til 

sakkyndig vurdering, se vedlegg 3.  

 

20 Kilde: Utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning. 
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Tilbudet om spesialundervisning skal så langt det er utformes i samarbeid med eleven og 

foresatte, og det skal legges stor vekt på deres syn, jf. opplæringsloven § 5-4. 

For elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan, jf. 

opplæringsloven § 5-5. Det fremgår av veileder for spesialundervisning21at enkeltvedtaket skal 

angi elevens opplæringstilbud klart og tydelig.  For nærmere beskrivelse av innholdet i 

enkeltvedtaket, se vedlegg 3.  

Enkeltvedtaket for spesialundervisning gir de absolutte rammene for en IOP22. IOP skal bygge på 

enkeltvedtaket om spesialundervisning. Den kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for 

eleven enn de som kommer frem av enkeltvedtaket. For nærmere beskrivelse av innholdet i IOP 

se vedlegg 3.  

Ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-10 skal lærerne som en del av underveisvurderingen 

vurdere om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter kapittel 5 (opplæringsloven § 4-2). 

Lærekandidater har en læreplan med reduserte mål, men dette anses som deres ordinære læreplan. 

Det er denne som angir hvilke læreplanmål de skal nå. Dersom de ikke har tilfredsstillende 

utbytte av dette ordinære opplæringstilbudet, har de rett på spesialundervisning23. 

Ifølge § 10-2 må ansatte som skal undervise ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervise 

i.  

Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan skal etter inntak, utarbeides i 

rimelig tid og uten ugrunnet opphold, jf. forvaltningsloven §11 a. 

Ifølge opplæringsloven § 15-8 skal skolen samarbeide med relevante kommunale tjenester om 

vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle 

vansker. 

 

 

21 Kilde:  7.2 Krav til innholdet i enkeltvedtaket (udir.no) 

22 Kilde: 8. Planlegging og gjennomføring - fase 5 (udir.no) 

23 Kilde: Utdanningsdirektoratet sin veileder for spesialundervisning 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
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Interne rutiner og retningslinjer  

Ifølge fylkeskommunens søkerhåndbok for rådgivere må skolen fatte nytt enkeltvedtak på 

bakgrunn av ny sakkyndig vurdering fra PPT for videregående skole dersom det viser seg i løpet 

av skoleåret at elever på Grunnkompetanse egen gruppe delvis eller fullt ut kan delta i et ordinært 

utdanningsprogram24.  

Av fylkeskommunens retningslinjer for spesialundervisning fremkommer det at den enkelte skole 

i sin årsrapport skal informere om sin tilrettelegging og gjennomføring av spesialundervisning, jf. 

opplæringsloven § 13-10. Eventuelle mangler og avvik skal særskilt påpekes. Ifølge 

retningslinjene skal elevens utvikling vurderes ut fra målene som er satt i elevens IOP og elevene 

bør trekkes aktivt med i vurderingen av sin trivsel, læring og utvikling.  

Det fremgår av fylkeskommunens retningslinjer for spesialundervisning at fylkeskommunen skal 

sørge for et godt samarbeid mellom alle parter som skal bidra til å gjennomføre 

spesialundervisning i videregående skole. For å sikre et godt tilbud for den enkelte elev, kreves 

fagkompetanse og samhandling mellom flere aktører. De viktigste er: 

Aktør Funksjon  

RFK  

Har et overordnet og helhetlig ansvar for å 

tilrettelegge gode opplæringstilbud og sikre at skolene 

har en innarbeidet framgangsmåte som er i samsvar 

med lovkravene 

Opplæringsavdelingen 

RFK har ansvar for at PPT og skolene har 

tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å tilby 

spesialundervisning med god kvalitet. I tillegg til 

ressursene i skolene blir RFK sitt tilbud fulgt opp av 

en fagstab i opplæringsavdelingen.  

PPT 

Inngår i RFKs helhetlige organisasjon, samtidig som 

de har en autonom funksjon. Både system- og 

individrettede oppgaver. 

Elev og foreldre  

Spesialundervisningstilbudet skal så langt det er mulig 

utformes i samarbeid med eleven og foreldrene. Et 

nært og forpliktende samarbeid mellom hjem og skole 

er avgjørende for å realisere de felles oppgavene 

lærerne og foreldrene har. 

 

24 Kilde: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-

radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/soke-om-individuell-behandling-med-frist-1-februar/ 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/soke-om-individuell-behandling-med-frist-1-februar/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/sokerhandbok-for-radgivere/soke-om-individuell-behandling-med-frist-1-februar/
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Aktør Funksjon  

Skolene Skolens ansvar er opplæring og oppfølging av eleven.  

Samarbeid på tvers av sektorer 

Elever med behov for spesialundervisning får ofte 

oppfølging fra flere faglige instanser i sin 

hjemkommune eller utenfor denne. Det kan være 

aktuelt å trekke inn andre faginstanser som 

skolehelsetjenesten, barneverntjeneste og NAV. 

Kvaliteten på det opplæringstilbudet som skolen evner å skape for den enkelte elev er avhengig 

av ulike typer samarbeid mellom aktørene. Ansvaret for å organisere dette samarbeidet ligger hos 

opplæringsavdelingen i RFK.  

 

Forskning 

I Meld.St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, vises det til at elever med utviklingshemming 

generelt møtes med for lave forventninger og et for lavt læringstrykk gjennom hele skoleløpet. 

Elever med utviklingshemming har sjelden samme valgfriheten i utdanningsvalg som andre 

elever. I videregående opplæring går mange elever på programfagene restaurant- og matfag, 

naturbruk, bygg og anlegg og design og håndverk, men det er likevel flest elever med 

utviklingshemming på studiespesialisering, hele 30%. Ofte er det ikke samsvar mellom det 

utdanningsprogrammet de tilhører, og det tilbudet de får. Forventningene til hva elevene kan lære 

er basert på holdninger til elevgruppa og i mindre grad koblet til elevenes forutsetninger og 

evner. Manglende muligheter i arbeidslivet bidrar til lave forventninger og et lavt læringstrykk 

sett i sammenheng med målene i læreplanene.  

Barneombudet la i 2017 frem rapporten «Uten mål og mening?» basert på en undersøkelse av 

spesialundervisningen i grunnskolen. Ombudet mener at dagens spesialundervisning ikke er god 

nok og ikke sikrer elevenes rett til et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud og deres rett til 

ikke diskriminering. Det er også en utfordring at elevenes og foreldrenes stemme i for liten grad 

blir hørt. For eksempel opplever mange elever at de ikke får medvirke i valget om å ha 

spesialundervisning, eller i spørsmålet om når og hvordan undervisningen skal gjennomføres 

Fullført videregående opplæring er for mange den viktigste faktoren for å kunne delta aktivt i 

arbeids- og samfunnslivet. For noen er videregående opplæring en viktig arena for å styrke 

sosiale ferdigheter og øve seg på et så selvstendig liv som mulig.  

Lærekandidatordningen er et individuelt tilrettelagt løp for de som ikke har forutsetninger for å 

nå kravene til fag- og svenneprøven. Lærekandidater har inngått en individuelt tilpasset 

opplæringskontrakt for opplæring i bedrift.  
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I Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden 

foreslås det å fjerne tidsbegrensningen i videregående opplæring for å kunne gi elever mulighet 

til å få opplæring frem til de har fullført og bestått. Den utvidede retten vil åpne for nye 

muligheter for tilpasning, også for målgruppene som i dag benytter lærekandidatordningen. Dette 

kan innebære at målgruppen for denne opplæringsordningen må defineres på nytt. Det er bred 

enighet om at ordningen fungerer godt for de svakest presterende elevene. Riksrevisjonen 

bemerker at fylkeskommunene opererer med ulike kriterier for hvem som skal følge 

lærekandidatordningen.  

Ifølge Meld.St. 6 (2019-2020) Tett på, tidlig innsats må PPT etablere et tett og nært samarbeid 

med barnehagene, skolene og de nærliggende tjenestene og ha rutiner for dette arbeidet. Når 

elevene blir utredet, er PPT et viktig bindeledd mellom skoler på den ene sien og andre 

hjelpetjenester på den andre.  

Regjeringen vil styrke det tverrfaglige samarbeidet for å sikre et godt lag rundt barna og elevene.  

Mål for tverrfaglig samarbeid: 

• Barn og unge og deres familier får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike 

tjenester 

• Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at alle barn opplever et godt og inkluderende 

oppvekst-, leke- og læringsmiljø. 

• Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring 

Godt tverrfaglig samarbeid handler om at ulike fagmiljøer arbeider sammen og ser tilbudene i 

sammenheng. De ansatte i tjenestene må snakke godt sammen. Barnas behov må være 

utgangspunktet for samarbeidet.  

De ansatte må sammen med andre tjenester bidra til at foreldre får god veiledning og oppfølging, 

og at barnet og foreldrene involveres for å finne gode løsninger.  

For å løse barnas utfordringer kreves ekstra tilrettelegging og tidlig samordnet innsats fra ulike 

sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner. Godt tverrfaglig samarbeid er en viktig 

forutsetning for å skape et miljø der alle inkluderes og opplever fellesskap og mestring.  

Behovet for bedre tverrfaglig samarbeid har fått bred omtale i en rekke stortingsmeldinger og 

NoU-er.  

Samtidig er det godt dokumentert at tverrfaglig samarbeid ofte fungerer for dårlig. Det kan være 

uklart hvem som skal koordinere oppfølgingen av tiltak for barn og unge som mottar tjenester fra 

flere instanser. I dag er det i praksis ofte foreldrene som må koordinere samarbeidet.  

Regjeringen forventer at kommuner og fylkeskommuner arbeider målrettet for en felles kultur for 

samarbeid på tvers av tjenestene for å gi barn og unge som trenger det, et helhetlig tilbud.  
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Ifølge utdanningsdirektoratet er en god og tillitsfull dialog mellom hjem og skole et gjensidig 

ansvar, men det er de som jobber i skolen som har det overordnede ansvaret for å ta initiativet og 

legge til rette for samarbeid25. Skolen må ha som utgangspunkt at alle foreldre er en ressurs som 

har nyttig informasjon om eleven og elevens liv, og jobbe systematisk for et godt samarbeid med 

hjemmet. Skolen bør ha en langtidsplan for foreldresamarbeid slik at alle ansatte har et bevisst 

forhold til hva som er forventet av dem. Bør også ha en strategiplan for hva de skal gjøre hvis 

samarbeidet med foreldrene blir konfliktfylt.  

På bakgrunn av gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier: 

Revisjonskriterier: 

• Det skal foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene eleven har.  

o Vurderingen skal utformes i samarbeid med elev og foresatte 

o Vurderingen bør være så konkret som mulig 

o Vurderingen skal greie ut og ta stilling til følgende: 

▪ Eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet  

▪ Lærevansker hos eleven og andre forhold som er viktige for 

opplæringen  

▪ Realistiske opplæringsmål  

▪ Elevens muligheter i en ordinær opplæring 

▪ Opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. (I den forbindelse 

skal en vurdere organisering, kompetansebehov og tidsressurs.) 

o Tilrådningen skal gi skolen informasjon om hvilket opplæringstilbud PPT 

mener vil gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud. 

• Det skal fattes enkeltvedtak som bygger på den sakkyndige vurderingen.  

o Avvik skal begrunnes 

o Enkeltvedtaket skal angi elevens opplæringstilbud klart og tydelig: 

▪ Innhold 

▪ Omfang 

▪ Organisering  

▪ Kompetanse  

• Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får 

spesialundervisning.  

o Det skal være samsvar mellom utdanningsprogrammet eleven tilhører og 

undervisningstilbudet de får 

o Undervisningstilbudet bør inneholde et læringstrykk som er tilpasset eleven  

o IOP skal bygge på enkeltvedtaket om spesialundervisning 

o IOP skal inneholde: 

▪ mål  

 

25 Samarbeid mellom hjem og skole (udir.no) 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/#a153891
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▪ innholdet i opplæringen 

▪ hvordan opplæringen skal drives 

• Undervisningstilbudet skal vurderes underveis og skolene skal en gang i året utarbeide 

en skriftlig oversikt (årsrapport) over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering 

av utviklingen til eleven.  

o Utviklingen skal vurderes ut fra målene som er satt i den individuelle 

opplæringsplanen til eleven 

o Elevene bør trekkes aktivt med i vurderingen  

• Skolene skal samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og 

oppfølging av unge med helsemessige, personlige eller emosjonelle vansker. Dette 

innebærer: 

o At ulike fagmiljøer arbeider sammen og ser tilbudene i sammenheng 

• Fylkeskommunen skal sørge for et godt samarbeid mellom alle parter som skal 

bidra til å gjennomføre spesialundervisning i videregående skole. Herunder sikre at 

o Foreldre får god veiledning og oppfølging, og at eleven og foreldrene 

involveres for å finne gode løsninger.  
 

 

4.2 SAKKYNDIG VURDERING  

Den sakkyndige vurderingen skal ligge til grunn før skolen avgjør om eleven har rett til 

spesialundervisning. Skolen bruker også den sakkyndige vurderingen når de skal lage individuell 

opplæringsplan. Den sakkyndige vurderingen skal vise om eleven har behov for 

spesialundervisning og hva slags opplæringstilbud som bør gis. I arbeidet med sakkyndig 

vurdering, har elev og foreldre en rett til å gjøre seg kjent med innholdet i vurderingen og uttale 

seg før det blir gjort vedtak. PPT har plikt til å rådføre seg med eleven/foreldre i arbeidet med å 

utforme tilbud om spesialundervisning og legge stor vekt på synspunktene deres. 

Fylkeskommunen har retningslinjer for arbeidet med sakkyndige vurderinger som sist er revidert 

01.10.2020. Disse fremgår av Vedlegg 4.  

Statsforvalteren åpnet i september 2013 tilsyn med spesialundervisning i Rogaland 

fylkeskommune. Sluttrapporten fra tilsynet inneholdt sju pålegg om retting, hvorav nummer to 

omhandler sakkyndige vurderinger og at fylkeskommunen må sørge for at PPT ivaretar kravene i 

opplæringsloven § 5-3, dette innebærer at PPT: 

• involverer foresatte i utarbeidelsen av de sakkyndige vurderingene 

• i sine sakkyndige vurderinger tar stiling til hva som vil være realistiske opplæringsmål for 

eleven og konkret tar stilling til hvilke avvik fra læreplanverket den enkelte elev har 

behov for 

• konkret tar stilling til innhold, organisering, omfang og kompetanse i opplæringen av den 

enkelte elev 

• utarbeider sakkyndige vurderinger ved endring i opplæringsbehovet 
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Mappegjennomgang og tilbakemeldinger 

I mappegjennomgangen har vi kontrollert følgende forhold knyttet til den sakkyndige 

vurderingen: 

• At foresatte/ elev er involvert i utarbeidelsen  

• At den vurderer elevens utbytte av ordinært opplæringstilbud 

• At den vurderer lærevansker hos eleven og andre forhold som er viktige for opplæringen 

• At den inneholder realistiske opplæringsmål 

• At den vurderer hvilket opplæringstilbud som gir et forsvarlig opplæringstilbud 

(organisering, kompetansebehov og tidsressurs) 

• At det utarbeides ny sakkyndig vurdering ved endringer i opplæringsbehovet 

 

Involvering av elev/ foresatte 

Alle de sakkyndige vurderingene vi har gjennomgått har i utgangspunktet en varighet på tre år, 

ettersom PPT vurderer at elevenes behov er mer eller mindre vedvarende. I alle de kontrollerte 

vurderingene fremkommer det hva vurderingen bygger på. Eksempelvis sakkyndig vurdering og 

vedtak om spesialundervisning fra ungdomsskolen, overføringsmøte, tidligere saksdokumenter, 

observasjon på videregående skole etter oppstart samt møte med elev og foresatt. I de aller fleste 

sakene fremkommer det at det er gjennomført møte med elev og foresatte i kort tid før den 

sakkyndige vurderingen er fullført. Det fremkommer av de sakkyndige vurderingene på Bryne 

VGS at forslag til sakkyndig vurdering sendes hjem for gjennomlesing i tillegg til at det 

gjennomføres samarbeidsmøte med foresatte og/ eller elev samt representanter fra skolen for å 

gjennomgå forslaget. I tre saker fremkommer det ikke at elev eller foresatte er involvert etter 

overføringsmøte: 

• I ett tilfelle på Strand VGS er det kun gjennomført observasjon av elev, ellers 

fremkommer det av den sakkyndige vurderingen at dialogen kun er gjort med skolen i 

etterkant av overføringsmøte. 

• I to tilfeller på Åkrehamn VGS er kun elev og foresatte involvert i overføringsmøte før 

skolestart. 

Vi får noe ulike tilbakemeldinger fra PPT-kontaktene knyttet til hvor involvert de foresatte og 

elev er i utarbeidelsen av de sakkyndige vurderingene. To av rådgiverne oppgir at elev og/ eller 

foresatte er involvert både i innledende fase knyttet til overføringsmøte samt i etterkant når det 

foreligger et utkast til sakkyndig vurdering. På Jåttå og Bryne VGS får vi opplyst at det 

gjennomføres et møte når utkast foreligger slik at elev og/ eller foresatte kan komme med 

innspill. PPT rådgiver på Åkrehamn oppgir at de burde ha involvert elev og/ eller foresatte mer i 

sluttfasen, men at både elev og foresattes stemme kommer fram av den sakkyndige vurderingen 

slik det utføres i dag.  
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Vurdering av elevens utbytte og lærevansker 

I alle de kontrollerte sakkyndige vurderingene er det gjort en vurdering av elevenes utbytte av 

ordinært opplæringstilbud samt lærevansker og andre forhold som kan ha betydning for 

opplæringen.  

 

Form og kompetansemål 

De sakkyndige vurderingene vi har gjennomgått inneholder kompetansemål som PPT anbefaler at 

skolene vektlegger for elevene. Kompetansemålene det vises til er ment å danne grunnlag for 

konkrete læringsmål som skolene skal utarbeide. Kompetansemålene varierer i antall og hvilke 

trinn de er hentet fra. Noen av de sakkyndige vurderingene er veldig omfattende, opp mot 12 

sider, og har veldig mange kompetansemål. Vi finner sakkyndige vurderinger som inneholder alt 

fra 13 til 45 kompetansemål fordelt på ulike fag. Andre er mer komprimert, gjerne seks sider og 

inneholder færre kompetansemål og mindre tilleggsinformasjon. I en sakkyndig vurdering blir 

eleven anslått å ha en mental alder på ett år, men inneholder mange kompetansemål som til tider 

fremstår urealistiske. Eksempel på kompetansemål som fremstår urealistiske i dette konkrete 

tilfellet:  

Salg, service og reiseliv: 

«Å gjennomføre arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik». 

«Følgje ein beredskapsplan og gjere greie for funksjonen og formålet med beredskapsplanar». 

Norsk: 

«Lage tekster som kombinerer skrift med bilder (digitale)». 

YFF:  

«Produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav». 

Flere av PPT rådgiverne påpeker at malene de har for å utarbeide sakkyndige vurderinger er for 

omfattende og lange. Vi får opplyst av seksjonssjef for PPT at det jobbes med å revidere malene 

slik at de sakkyndige vurderingene blir mer komprimert og utformes likt, samt at de skrives på en 

måte som er forståelige for alle.  

Flere av skolene opplever at det er utfordrende å tilpasse undervisningen når sakkyndig vurdering 

har veldig mange kompetansemål innen fellesfagene og eleven kanskje er i praksis fem dager i 

uken. Én av skolene oppgir at de forrige år skrev enkeltvedtak med avvik i forhold til sakkyndig 
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vurdering i mange tilfeller ettersom den inneholdt svært mange kompetansemål. Skolen tok da 

utgangspunkt i listen over kompetansemål som en bank og oppgir at elevene hadde blitt værende 

på skolen i veldig lag tid hvis de skulle vært gjennom alle disse målene. En annen skole oppgir at 

skolen og PPT ikke alltid er enige om mengden kompetansemål og poengterer at en bør skrenke 

inn mengden kompetansemål for å skape et realistisk utgangspunkt.  PPT rådgiverne er kjent med 

problemstillingen og opplever blant annet at de blir for spesifikke når det gjelder kompetansemål 

i fellesfagene. Én av rådgiverne mener det hadde vært tilstrekkelig å skrive at eleven skal jobbe 

med kompetansemål eksempelvis på 10. trinn innenfor fellesfagene, i stedet for å ramse opp 

mange mål. I etterkant kunne skolen, i samarbeid med PPT, funnet kompetansemål som 

eksempelvis var mer praktisk rettet hvis eleven er i praksis. En annen rådgiver påpeker 

viktigheten av at en må endre målene i fellesfagene slik at de er relevante i forhold til praksis hvis 

eleven er i jobb/ praksis store deler av tiden.  

PPT rådgiverne oppgir at de streber etter å finne så realistiske kompetansemål som mulig. 

Rådgiverne må finne kompetansemål ut ifra de som foreligger i gjeldende læreplaner. En av 

rådgiverne opplever at disse til tider er hårete og at de dermed må prøve å treffe best mulig ut ifra 

kognitivt nivå og hva eleven har jobbet med før. Vi får opplyst at det hender at de ikke treffer på 

målene, men at de er usikre på hvor ofte de sakkyndige vurderingene da blir sendt i retur til PPT. 

En av rådgiverne er usikker på om skolene er klar over hvor viktig det er at det skal være 

sammenheng mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak/ IOP. Flere oppgir at de ved 

gjennomgang tilknyttet søknad om utvidet tid erfarer at det er manglende sammenheng.  

 

Opplæringstilbud 

I alle de sakkyndige vurderingene vi har gjennomgått fremgår PPT sin vurdering av hva som vil 

gi et forsvarlig opplæringstilbud for eleven. Her fremkommer blant annet hvilket 

utdanningsprogram eleven skal gå på, omfang, at det er behov for avvik fra den ordinære fag- og 

timefordelingen og begrunnelse for avvik, organisering i gruppe med maks antall elever, lokaler 

samt hvem som har det overordnede ansvaret for innholdet i elevens opplæring. Alle de 

kontrollerte vurderingene, med unntak av én, anbefaler årstimer totalt. Det vil si at timeressursen 

ikke er spesifisert på fag. I ett tilfelle finner vi at timene er spesifisert med antall på kroppsøving, 

yrkesfaglig fordypning, felles programfag og sosial kompetanse. Eksempel på typisk framstilling 

av tidsressurs i sakkyndig vurdering: 

«Utdanningsprogrammet X har et omfang på 981 årstimer (á 60 min). PPT vurderer at eleven 

sin opplæring skal bestå av samtlige 981 årstimer, men at det er behov for avvik fra den 

ordinære fag- og timefordelingen. PPT anbefaler at de samlede årstimene har fokus på 

programfaget eleven har valgt, samt på yrkesfaglig fordypning (YFF). I tillegg må det fortsatt 

jobbes med fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving, i 

samtlige av de tre årene i videregående skole. PPT velger å ikke timetallfeste årstimer til de 

ulike fagene. Dette begrunner vi med at elevens opplæringstilbud bør være fleksibelt slik at 
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opplæringen tilpasses elevens individuelle behov og forutsetninger, samt knyttet opp til de 

kompetansemålene eleven skal arbeide med. 

Alle de kontrollerte sakkyndige vurderingene inneholder en generell kommentar om kompetanse 

og at det er det pedagogiske personalet som har det overordnet ansvaret for innholdet i 

opplæringstilbudet, mens selve opplæringen kan gis av øvrig personal som handler i tråd med 

disse føringene. Eksempel:  

«Det er det pedagogiske personalet som har det overordnede ansvaret for innholdet i elevenes 

opplæring i videregående skole. Opplæringen kan gis av øvrig personale som handler i tråd 

med de pedagogiske føringene. De voksne som jobber med eleven, må være samkjørte i sine 

metoder og framgangsmåter. Personalet bør ha kunnskap om vanskene til eleven, og bør 

kjenne til hvilke metodiske føringer dette gir med tanke på både opplæring og relasjonelle 

tilnærminger. Det er viktig å etablere en strukturert dagsplan for eleven….PPT vurderer at 

eleven kan bli ivaretatt innenfor bemanningsnormen som Rogaland fylkeskommune opererer 

med for elever som har fått plass i tilbudet spesialundervisning i grunnkompetansegruppe med 

redusert elevtall. 

Vi får opplyst av seksjonssjef PPT at det er viktig å gi skolene fleksibiliteten de legger opp til i 

den sakkyndige vurderingen og at dette fungerer slik organiseringen er i dag med de tre 

organiseringsformene. Dette er også diskutert med statsforvalteren i etterkant av tilsynet.   

Ifølge Statsforvalteren i Rogaland skal PPT i sin sakkyndige vurdering anbefale årstimer 

spesifisert på enkelte fag. Elever som får spesialundervisning, har rett på samme antall 

undervisningstimer som andre elever. Når det gjelder krav til kompetanse er Statsforvalteren 

tydelig på at PPT i sin sakkyndige vurdering må spesifisere at opplæringen skal ledes og 

planlegges av pedagog eller spesialpedagog. Andre kan bistå i prosessen.  

Dersom inntaksmodellen endres i tråd med forslag presentert i kapittel 2.4, det vil si at 

Hverdagslivstrening og Arbeidstreningslås sammen til en gruppe samt at organiseringsformen 

Grunnkompetanse i egen gruppe utgår fra inntaket, vil det ifølge seksjonssjef PPT innebære at de 

sakkyndige vurderingene blant annet må ha større detaljeringsgrad knyttet til timefordeling og 

kompetanse. Dette vil igjen kreve mer av PPT sin kapasitet i forhold til slik det gjøres i dag. Vi 

kommer tilbake til PPT sin kapasitet i kapittel 5.   

I én av de kontrollerte sakene har eleven skiftet organiseringsform. Det er da utarbeidet en ny 

sakkyndig vurdering.  
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4.3 ENKELTVEDTAK 

Etter at PPT har oversendt sin sakkyndige vurdering til skolen, skal skolen vurdere og avgjøre om 

eleven har rett til spesialundervisning. Enkeltvedtaket om spesialundervisning gir de absolutte 

rammene for den individuelle opplæringsplanen. Det er skolen, ved rektor, som fatter 

enkeltvedtak om spesialundervisning. Fylkeskommunens retningslinjer for spesialundervisning 

inneholder retningslinjer for enkeltvedtak om spesialundervisning. 

  

I statsforvalterens tilsyn fikk fylkeskommunen følgende pålegg knyttet til enkeltvedtak: Rogaland 

fylkeskommune må se til at: 

• Enkeltvedtakene bygger på en sakkyndig vurdering som ivaretar lovens krav 

• Vedtakene er individuelt utformet og inneholder konkrete opplysninger om innhold, 

organisering, omfang og kompetanse og opplæringen for den enkelte elev 

 

Mappegjennomgang  

I mappegjennomgangen har vi kontrollert følgende forhold knyttet til enkeltvedtaket: 

• At avvik blir begrunnet 

• At vedtaket angir elevens opplæringstilbud klart og tydelig (innehold, omfang, 

organisering og kompetanse) 

Gjennomgangen viser at avvik blir begrunnet i de tilfellene det er aktuelt og at enkeltvedtaket 

angir innhold, omfang, organisering og kompetanse på nokså lik måte som den sakkyndige 

vurderingen. Det vil vi si at timene ikke er spesifisert på fag, med unntak av i ett kontrollert 

tilfelle, og at det er en nokså generell kommentar knyttet til kompetanse. Eksempelvis at 

pedagog/ spesialpedagog/ faglærer har ansvar for innholdet i opplæringen, mens miljøpersonale 

og/ eller annet fagpersonale skal ivareta nødvendige omsorgs- og oppfølgingsoppgaver. I 

enkeltvedtaket står det i noen tilfeller at skolen følger PPT sitt råd om å ikke timetallfeste 

årstimer til de ulike fagene og at dette begrunnes med at opplæringstilbudet bør være fleksibelt. 

 

4.4 INDIVIDUELL TILRETTELEGGING 

4.4.1 TILPASSE UNDERVISNINGEN 

Skolene 

Skolene tilrettelegger undervisningen med utgangspunkt i sakkyndig vurdering og 

enkeltvedtaket. Sakkyndig vurdering er styrende for utformingen av den individuelle 

opplæringsplanen, men den kan justeres og endres. Skolene opplever selv at de prøver å løfte 

elevene så langt de kan og at de tidlig starter kartleggingen av aktuelle yrker. De opplever også 

selv at de er fleksible til å finne løsninger knyttet til alle de ulike programområdene elevene har. 

Skolene forbereder elevene til det som kommer etter skolegangen. Flere av skolene fremhever at 

en ikke bare må tenke på kompetansemålene ettersom mange av elevene trenger like mye sosial 
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kompetanse og å trene på slike ting for å kunne bli vurdert for en jobb. Når en starter nytt skoleår 

må skolene ha en gradvis tilnærming for elevene og vi får opplyst at det tar lang tid å bygge 

relasjoner.  

Innen Hverdagslivstrening tilrettelegger skolene undervisningen i enetimer og i små grupper. En 

klasse består typisk av ca. fire elever. Elevene oppgis å ha svært individuelle behov og 

utfordringer som det må tas hensyn til. PAS26 brukes av flere. 

Innen Arbeidstrening regnes ca. fem elever som en klasse. Her er det meste av undervisningen 

praktisk rettet og fellesfagene blir integrert i yrkene elevene trener seg på. Målet er å få de fleste 

elevene ut i praksis i tilrettelagt eller ordinær bedrift, i samarbeid med NAV eller 

hjemkommunen. En starter ofte med en dag i praksis som økes etter hvert. Første året foregår 

gjerne praksisen internt på skolen, eksempelvis har Bryne VGS vaskeri på skolen. På Strand VGS 

får vi opplyst at første året brukes til å avklare og kartlegge hva eleven kan tenke seg, og at en da 

starter Arbeidstrening fra andre året. Representanter fra skolen følger opp elevene i praksis.  

En av skolene oppgir at de gir seg selv store utfordringer ved å blande alderstrinn og 

utdanningsprogram/ programfag i samme klasse, men at de prøver å tilrettelegge individuelt for å 

ivareta elevene. Større sprik i gruppene oppgis også som utfordrende.  

En klasse innen grunnkompetanse består typisk av ca. 12 elever som stort sett er veldig 

forskjellige. Undervisningen foregår da noen ganger i klasserom med 12 elever og andre ganger 

1-1 hvis det er behov. Fokus på trygge rammer, eksempelvis at en har en fast plass hvor en treffes 

hver dag oppgis som viktig. Vi får opplyst at løpet hele tiden må justeres ut fra elevenes 

målsettinger og erfaringer i prosessen og at en må tilrettelegge hver dag ut ifra hvor elevene er. 

Skolene bygger opp undervisningen for å hjelpe elevene til å bli skole- og jobbklare.  Når eleven 

er klar for det starter han/hun i praksis i bedrift. Det er individuelt når eleven starter i praksis, fra 

første halvår til at noen ikke er trygge nok før tredje år. Hvis eleven ikke klarer å være i 

opplæringsbedrift finner skolene alternativer hvor de kan øve seg. Åkrehamn VGS har 

eksempelvis en ungdomsbedrift hvor elevene kan forberede seg til neste steg som er 

opplæringsbedrift. På Jåttå VGS har de kjøkken hvor eksempelvis de som går på matfag kan øve 

seg og etter hvert ha Arbeidstrening i kantinen. Strand VGS har en butikk hvor elevene som går 

på Salg og service kan prøve seg, da kan en jobbe med teorien i timene og praktisere i butikken.  

Her kan en eksempelvis lære seg hvordan det er å være i jobb og hva det vil si å være en kollega 

og ha kunderelasjoner. Det handler også om å finne riktig opplæringsbedrift til elevene. 

Tilbakemeldingene fra skolene tyder på at de er flinke til å finne muligheter for elevene. Mange 

elever prøver flere bedrifter før de finner ut hva de har lyst til å gjøre. Det oppgis som avgjørende 

å fortelle opplæringsbedriften hvem eleven er. Eleven har kanskje en psykisk uhelse i tillegg til 

faglige utfordringer som bedriften bør være klar over.  

 

26 Positiv atferdsstøtte  
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Relasjonsbygging, kompetent og engasjert personale, at en ser den enkelte elev og at en mestrer å 

skape trygghet oppgis av skolene som viktige suksessfaktorer for å lykkes med å skape en god 

tilrettelegging for denne elevgruppen.  

PPT 

PPT kontaktene på de utvalgte skolene har inntrykk av at tilretteleggingen av 

undervisningstilbudet på de tre organiseringsformene stort sett fungerer på en god måte. Flere 

oppgir at skolene strekker seg langt for å legge til rette for den enkelte elev. Grunnkompetanse i 

egen gruppe trekkes frem som et spesielt godt tilbud for de elevene som tidligere har hatt et mer 

teoretisk tilbud. Vi får opplyst at PPT generelt sett er lite inne og veileder i disse gruppene, 

spesielt i gruppene Hverdagslivstrening og arbeidstrening. Dette forklares blant annet med at 

kompetansen i avdelingene er høy, det er høy lærertetthet, og de er drillet på diagnoser og 

tilrettelegging. Innen grunnkompetanse er PPT kontaktene til tider mer involvert i møter og 

drøftinger med elever. Dette er ofte i forbindelse med elever som har sosiale og emosjonelle 

vansker. PPT får derimot en del henvendelser om å forelese samt individuell veiledning knyttet til 

ASK27 og valg av hjelpemidler.  

På Strand VGS foregår Hverdagslivstrening og Arbeidstrening på eget bygg som er adskilt fra 

resten av skolen. Dette oppleves som sårbart ettersom de er få og kjønnsbalansen ofte blir skjev. I 

tillegg opplever mange at de elevene en gikk sammen med før nå kanskje er i et annet bygg. Vi 

får opplyst at det skal bygges nytt lokale slik at disse elevene blir mer integrert i skolen.  

For å lykkes med å skape en god tilrettelegging for denne elevgruppen er PPT rådgiverne nokså 

samstemte i at en må se og lytte til den enkelte elev og finne potensialet til den enkelte, en må 

bygge relasjoner mellom skole og elev/ foresatt og en må ha riktig kompetanse tilpasset 

elevgruppen.  

Foresatte  

Vi får stort sett bare positive tilbakemeldinger fra de foresatte knyttet til deres opplevelse av 

hvordan tilretteleggingen av undervisningstilbudet fungerer for deres elev. Det trekkes blant 

annet fram at skolene legger til rette for den enkelte elev og tilpasser undervisningen etter dette. 

De ser den enkelte elev og de foresatte opplever at det er rom for å ha både gode og dårlige dager. 

Flere foresatte opplever store forskjeller fra ungdomsskolen hvor de opplevde at det ikke var rom 

for den samme tilretteleggingen, noe som resulterte i mye fravær hos eleven. 

 

 

27 Alternativ og supplerende kommunikasjon  
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Forventningsnivå og læringstrykk 

Skolene  

Vi får noe ulike tilbakemeldinger fra skolene knyttet til forventningsnivået og læringstrykket 

denne elevgruppen får innenfor de tre organisasjonsformene. Hovedbildet er at læringstrykket 

oppleves høyest i Grunnkompetanse i egen gruppe og lavest innen Hverdagslivstrening.  

 

Innen Hverdagslivstrening opplever eksempelvis Jåttå at de i enkelte tilfeller kan bli bedre når det 

gjelder læringstrykk. Vi får opplyst at de kunne vært flinkere til å utarbeide konkrete planer, som 

ukeplaner og periodeplaner. Eksempelvis ved å synliggjøre en handlingskjede som er mer 

konkret enn selve målet som kan være «å spise». På den måten vil det og være lettere å måle i 

etterkant i forbindelse med søknad om utvidet tid.  

 

Innen Arbeidstrening opplever Jåttå VGS at læringstrykket er ganske høyt. Her er tanken at all 

undervisning skal gå mot en jobb. Jåttå opplever at de klarer å strekke elevene innen 

arbeidstrening, men at det er en ekstrem spredning blant elevene, fra de som får til veldig lite til 

noen som får karaterer i enkelte fag.  

 

Innen Grunnkompetanse i egen gruppe opplever Jåttå VGS at de stadig er usikre på hva som er 

riktig læringstrykk, og at det handler om å finne balansen og finjustere tilbudet. Sakkyndig 

vurdering oppgis som et godt verktøy å styre ut ifra. Skolen opplever at de stort sett klarer å 

tilpasse læringstrykket, eksempelvis hvis en elev er god i matte så får han/hun mulighet til å ta 

matte i ordinær klasse. Skolen er også tydelig på at en ikke kan se vekk i fra at det er under-ytere 

som konkvens av at skolen ikke får kontakt med potensialet til eleven. Flere elever strever med å 

komme på skolen, og da går det naturlig saktere.  

 

PPT 

Vi får noe ulike tilbakemeldinger fra PPT rådgiverne knyttet til forventningsnivået og 

læringstrykket denne elevgruppen får. To opplever at en generelt sett kunne ha økt 

læringstrykket, mens de to andre opplever at dette gjelder noen elever. PPT rådgiver på 

Åkrehamn framhever at skolen er flink til å følge med på elever inn Grunnkompetanse i egen 

gruppe som har utfordringer i starten, men som etter hvert stabiliserer seg og får et større 

læringspotensiale. Det er ikke så ofte at elever går for karakter. Her oppgis det å være et enda 

større potensiale, til tross for at de er mye ute i jobb eller praksis og dermed er krevende å 

tilrettelegge for at de skal komme gjennom alle kompetansemålene for få karaktervurdering. To 

av rådgiverne opplever at de ønsker et høyere læringstrykk enn forrige rådgiver og at skolene nok 

har merket det.  

Elevene innen Hverdagslivstrening og Arbeidstreninger stort sett alltid på et nivå som er under 

normalvariasjonen og da er det ikke karakterer tema. Her jobber en gjerne med kompetansemål 

fra grunnskoletrinnet, noen helt ned i barnehagealder.  
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Foresatte  

De foresatte opplever stort sett at forventningsnivået og læringstrykket er tilfredsstillende. I ett 

tilfelle opplyser de foresatte at de har sluppet opp på egne krav knyttet til det faglige da de ser at 

eleven trives på skolen. I to tilfeller forteller de foresatte at de har informert skolen om at de 

ønsker mer fokus på lesing og engelsk enn elevene har fått. I disse tilfellene får vi opplyst at 

skolen har tatt tak i tilbakemeldingene.  

 

Samsvar mellom utdanningsprogram og undervisningstilbud 

Skolene og PPT- rådgiverne opplever hovedsakelig at det er størst samsvar mellom 

utdanningsprogrammet de tilhører og undervisningstilbudet de får innen Grunnkompetanse egen 

gruppe, men at det blir mer kunstig innen Hverdagslivstrening og til dels Arbeidstrening ettersom 

løpet de går er veldig tilrettelagt. En av rådgiverne opplever at det ikke har så stor betydning om 

en elev på Hverdagslivstrening eller Arbeidstrening går på eksempelvis Salg og service eller 

Restaurant og matfag ettersom en prøver å møte elevene på interesser og programområder. I dag 

kan en klasse i praksis på seks elever ha like mange programområder, og PPT- rådgiverne 

opplever at skolene strekker seg langt for å finne løsninger. Eksempelvis ved bruk av 

hospiteringsordninger mellom Arbeidstrening og Grunnkompetanse i egen gruppe, eller at elever 

fra Grunnkompetanse i egen gruppe hospiterer i ordinære klasser. Elevene velger 

utdanningsprogram ut ifra interesser, og hvis de har valgt eksempelvis mat- og restaurantfag så 

har de ekstra fokus på det. En av skolene opplever at identiteten betyr mye, og at det derfor er 

viktig at tilbudet samsvarer med utdanningsprogrammet. Eksempelvis at en elev som går på 

Arbeidstrening kan si at han går Bygg og anlegg og kjøper seg arbeidsklær.  

Ifølge en av PPT rådgiverne er det store forskjeller på hvordan en kan tenke programfag, mens 

reglene og plasseringene er like. Rådgiver har kommunisert at skolen må reflektere over 

kompetansemålene de har. Enkelte elever har eksempelvis musikk og forming, men det eksisterer 

ikke kompetansemål innen videregående opplæring innenfor disse fagene. Ifølge PPT rådgiver 

betyr ikke det at det er feil å ha disse fagene, men en må reflektere over praksis. Eksempelvis 

hvis målet innen musikk er kommunikasjon, blir musikk en metode. På Jåttå videregående har de 

opprettet en arbeidsgruppe som ser på alle kompetansemålene de jobber med samt læringsmålene 

de er brutt ned i. ifølge PPT rådgiver blir neste steg muligens å undersøke dette med sammenheng 

med programfag. 

Innen Grunnkompetanse egen gruppe opplever en av rådgiverne at en i mye større grad prøver å 

finne praksisplasser som hører til programområdet, både i undervisningen og i praksis. Vi får 

opplyst at en del elever endrer mening i løpet av skoleåret / utdanningsløpet og at skolene da er 

veldig fleksible. PPT rådgiver oppgir at det i slike tilfeller ikke alltid skrives nye sakkyndige 

vurderinger i forhold til omvalg. Noen ganger er det snakk om bevisste omvalg, mens andre 

ganger er de fortsatt en del av samme kode, men i praksis har de mer av et annet programområde.  
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Foresatte 

Alle de foresatte har inntrykk av at det er samsvar mellom utdanningsprogrammet og 

undervisningstilbudet eleven får. Flere er imponert over hva skolen får til i tilfeller hvor eleven 

har valgt et utdanningsprogram som få eller ingen andre med spesialundervisning går.  

 

4.4.2 INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) 

Mappegjennomgang 

Individuell opplæringsplan er et arbeidsverktøy for skolen og læreren for å sikre at elevenes 

opplæringstilbud blir i samsvar med det som eleven har rett til etter enkeltvedtaket. 

Enkeltvedtaket gir de absolutte rammene for den individuelle opplæringsplanen.  

 

Fylkeskommunen har utviklet et elektronisk planleggingsverktøy som skal være til hjelp i 

arbeidet med individuelle opplæringsplaner. IOP- logg skal ifølge retningslinjer for 

spesialundervisning bidra til å profesjonalisere skolens arbeid med spesialundervisning, blant 

annet ved å sikre at lovverket knyttet til utformingen av IOP følges og at god vurderingspraksis 

blir ivaretatt.  

 

I statsforvalterens tilsyn fikk fylkeskommunen følgende pålegg knyttet til individuelle 

opplæringsplaner og årsrapport: Rogaland fylkeskommune må se til at: 

• De individuelle opplæringsplanene bygger på elevens sakkyndige vurdering og 

enkeltvedtak. 

 

I mappegjennomgangen har vi kontrollert følgende forhold knyttet til IOP:  

• Når den er utarbeidet 

• At den bygger på enkeltvedtaket 

• At den inneholder: 

o Mål 

o Innholdet i opplæringen 

o Hvordan opplæringen skal drives 

Gjennomgangen viser at alle de individuelle opplæringsplanene er utarbeidet i perioden oktober – 

januar. I mappegjennomgangen ser vi at IOP som er lagret i elevmappene er nokså identisk med 

enkeltvedtaket, dette gjelder alle de fire skolene. Noen inneholder alle kompetansemålene mens 

andre har et utvalg. Disse er ikke konkretisert. Dette skyldes at skolene bruker IOP-logg hvor 

kompetansemålene i alle fag eleven har er brutt ned til læringsmål. Vi får opplyst at skolene 

bryter ned kompetansemålene ut ifra elevenes nivå og forutsetninger. På Strand VGS har de 

eksempelvis et samarbeid med PPT knyttet til konkretiseringen samt at de har kartlegginger de 

første ukene etter skolestart for å justere/ finne riktige læringsmål.  

I to tilfeller finner vi at IOP inneholder mer omfattende kompetansemål enn den sakkyndige 

vurderingen og enkeltvedtaket, dette er ikke kommentert. I den sakkyndige vurderingen er deler 
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av kompetansemålene utstrøket, dette er det ikke tatt hensyn til i IOP. Eksempel på 

kompetansemål i norsk og matematikk som er mer omfattende i IOP: 

Sakkyndig vurdering/ enkeltvedtak: 

- Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm 

- Orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område 

- Eksperimentere med telling forlengs 

Individuell opplæringsplan: 

- Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig, lage tekster som kombinerer skift med bilde 

- Orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og 

vurdere relevant informasjon  

- Eksperimentere med telling både framlengs og baklengs, velge ulike startpunkt og ulik 

differanse og beskrive mønster i tellingen 

 

4.5 UNDERVEISVURDERING OG ÅRSRAPPORT 

Vurdering av elevenes utbytte av opplæringstilbudet 

Skolen skal vurdere om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringstilbudet. For å sikre at 

eleven kan nå sine opplæringsmål må skolen se på opplæringen, hva som er realistiske mål for 

opplæringen, sett i forhold til elevens utviklingsmuligheter. Skolen skal gjennomføre en 

pedagogisk kartlegging av alle elevene som mottar spesialundervisning. Det gjelder også elever 

som mottar spesialundervisning i mindre grupper organisert som Hverdagslivstrening, 

Arbeidstrening og Grunnkompetanse i egen gruppe. Fylkeskommunen har retningslinjer som 

oppsummerer hva skolen skal vurdere og følge opp om eleven får tilfredsstillende utbytte.  

Ifølge retningslinjene vil tilfredsstillende utbytte være skjønnsmessig, og det er ikke noe entydig 

kriterium for hva som er tilfredsstillende utbytte og hva som vil gi eleven best mulig utbytte. 

Eleven trenger ikke ha et optimalt / fullt utbytte av opplæringen for likevel å ha et 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det er sjelden at en elev enten har fullt utbytte eller ikke 

noe utbytte av opplæringen. Som regel er det tale om et større eller mindre utbytte. Eleven kan ha 

tilfredsstillende utbytte på noen områder, men ikke andre. For å sikre at eleven kan nå sine 

realistiske opplæringsmål må skolen se på opplæringen, hva som er realistiske mål for 

opplæringen, sett i forhold til elevens utviklingsmuligheter.  

Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, IOP, underveisvurdering og halvårsvurdering dokumenterer 

skolens system for å vurdere elevens utbytte av opplæringen.  

Alle skolene oppgir at de gjennomfører jevnlige vurderinger for å tilpasse undervisningen til den 

enkelte elev. Det gjennomføres blant annet elevsamtaler, egenvurderinger, jevn kontakt med 
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foresatte og møter. På skolene gjennomføres underveisvurderingene noe ulikt innen 

organiseringsformene. På Bryne VGS har de eksempelvis innen Hverdagslivstrening møter innen 

avdelingen hver uke hvor de gjennomgår IOP, er det eksempelvis noen som har vist stor interesse 

for et fag? Det gjennomføres også månedlige møter om fellesfagene, mens miljøpersonale og 

pedagoger har konkrete læringsmål og plan for alle timer. Innen Arbeidstrening vurderes elevene 

kontinuerlig, både på skolen og i bedrift. IPAD og bilder blir brukt til å dokumentere oppgaver og 

utvikling. I forhold til praksis har de faste statustreff ellers har de programfagmøter hver uke hvor 

planer og utvikling gjennomgås. Innen grunnkompetanse gjennomføres det fagmøter hver uke 

hvor en ser utvikling i forhold til målet.  

 

Mappegjennomgang 

I forbindelse med mappegjennomgangen har vi mottatt halvårsvurderinger fra skolene knyttet til 

de utvalgte elevene samt årsrapport for noen av elevene. I mappegjennomgangen har vi 

kontrollert følgende forhold knyttet til årsrapporten/ halvårsrapporten(e): 

• At den gir en oversikt over opplæringen eleven har fått og vurderingen av utviklingen 

• Om elevene trekkes aktivt med i vurderingen  

• Utviklingen skal vurderes ut fra målene i IOP 

• Mangler og avvik skal påpekes 

 

I årsvurderingen fremgår blant annet en kort oversikt over opplæringen eleven har fått, 

samordning med ordinær opplæring, vurdering av elevens utvikling, vurdering av arbeidsmetoder 

og organisering, samt om skolen vurderer at eleven fortsatt har behov for spesialundervisning.  

I halvårsvurderingene er kompetansemålene konkretisert i læringsmål, og her fremgår status for 

læringsmålet, fremovermelding samt egenvurdering i alle saker bortsett fra tre. I ett tilfelle 

mangler både fremovermelding og egenvurdering, mens to andre saker mangler egenvurdering. 

Det er ingen forklaring i vurderingen på hvorfor dette ikke er gjort. I ett tilfelle er et par av 

læringsmålene i første og andre halvårsvurdering samt første halvårsvurdering året etter like til 

tross for at det i første vurdering står at eleven kan dette, eleven skriver og i sin vurdering at han/ 

hun har lært seg det. I fremovermeldingen står det at eleven kan dette og det er ingen kommentar 

knyttet til at eleven bør repetere oppgavene.  

 

4.6 VURDERING  

Totalt sett har PPT, skolene og foresatte en god opplevelse av hvordan undervisningstilbudet 

tilpasses den enkelte elev. Viktige forutsetninger for å skape en god tilrettelegging for denne 

elevgruppen ser ut til å være at en klarer å skape en god relasjon mellom skole og elev/ foresatte, 

kompetente ansatte som mestrer å se den enkelte elev og dens potensiale, samt skape trygge 

rammer for eleven.   
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Mappegjennomgangen viser at det formelle stort sett er på plass, men vi finner noen mangler. Det 

er blant annet noe ulik praksis knyttet til involvering av elev/ foresatte i utarbeidelsen av 

sakkyndig vurdering. Alle blir involvert i startfasen, men kun to av skolene har rutiner for å 

involvere dem i selve utarbeidelsen. I mappegjennomgangen finner vi tre eksempler på at elev 

eller foresatte ikke er involvert etter overføringsmøte. Dette ble også påpekt i Statsforvalterens 

tilsyn i 2013. Vi anbefaler at PPT sikrer involvering av elev og foresatte i prosessen med å 

utarbeide sakkyndige vurderinger. Rutinen som benyttes på Bryne og Jåttå VGS hvor elev/ 

foresatte får mulighet til å lese gjennom utkastet samt har møte når rapporten er skrevet, fremstår 

som en god løsning. 

Mappegjennomgangen tyder også på at de sakkyndige vurderingene kan bli mer konkrete og ha 

færre og mer realistiske kompetansemål. I dag inneholder de ofte veldig mange kompetansemål 

som flere hevder er urealistisk å gjennomføre, samt at læringstrykket til tider oppleves noe lavt. 

Tilbakemeldingene fra skolene og PPT-rådgiverne tyder og på at det hadde vært en fordel om de 

sakkyndige vurderingene generelt sett ble mer komprimert og inneholdt færre kompetansemål. 

PPT er i gang med å revidere malene som brukes i dag med mål om å gjøre de sakkyndige 

vurderingene mer komprimert og like i utformingen. Vi anbefaler fylkeskommunen å sikre bedre 

samsvar mellom kompetansemål og læringstrykk i den tilrettelagte opplæringen. Det vil si mer 

realistiske ambisjoner som følges opp i undervisningen.  

De sakkyndige vurderingene vi har gjennomgått har inneholdt en vurdering av elevens utbytte av 

ordinært opplæringstilbud, lærevansker hos eleven og eventuelle muligheter i en ordinær 

opplæring. Tilnærmingen gir også informasjon om hvilket opplæringstilbud PPT mener vil gi 

eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vi ser av gjennomgangen at PPT legger opp til en 

fleksibilitet i den sakkyndige vurderingen ved at de kun anbefaler årstimer totalt samt en generell 

anbefaling knyttet til kompetanse. Dette ble også påpekt i tilsynet i 2013. Dette er et bevisst valg 

fra PPT sin side for å gi skolene fleksibilitet til å tilpasse opplæringen til elevens individuelle 

behov og forutsetninger. Ettersom gjennomgangen tyder på at skolene er flinke til å tilpasse 

undervisningen til den enkelte elev, skolenes kompetanse innen de tilrettelagte avdelingene 

fremstår som god og vi opplever at skolene er flinke til å utnytte fleksibiliteten og finne 

løsninger, fremstår dette i utgangspunktet som et klokt valg basert på dagens organisering. Vi 

kommer tilbake til skolenes kompetanse i kapittel 5. Det er derimot viktig at de sakkyndige 

vurderingene ikke blir for fleksible slik at de truer elevenes rettssikkerhet. Ifølge Statsforvalteren 

i Rogaland skal PPT i sin sakkyndige vurdering anbefale årstimer spesifisert på enkelte fag. Når 

det gjelder krav til kompetanse er Statsforvalteren tydelig på at PPT i sin sakkyndige vurdering 

må spesifisere at spesialundervisningen skal ledes og planlegges av pedagog eller 

spesialpedagog. Andre kan bistå i prosessen. Ved endringer i modellen for tilpasset opplæring 

slik den er foreslått per i dag (jamfør kapittel 2.5) vurderer vi at det vil det bli enda viktigere at 

den sakkyndige vurderingen er mer konkret knyttet til timetall per fag og type kompetanse for å 

sikre at eleven i praksis får den spesialundervisningen de har krav på. Dersom PPT gir en 

tilråding basert på mangelfullt eller misvisende grunnlag, kan det føre til at enkeltvedtaket regnes 

som ugyldig. Vi anbefaler at PPT i den sakkyndige vurderingen konkret tar stilling til omfang og 

kompetanse i opplæringen av den enkelte elev for å sikre at elevene får den 

spesialundervisningen de har krav på. 
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Gjennomgangen viser at det fattes enkeltvedtak som bygger på den sakkyndige vurderingen. 

Avvik blir begrunnet og enkeltvedtaket angir innhold, omfang, organisering og kompetanse som 

er nokså identisk med den sakkyndige vurderingen. 

I mappegjennomgangen ser vi at IOP som er lagret i elevmappene er nokså identisk med 

enkeltvedtaket, dette gjelder alle de fire skolene. Noen inneholder alle kompetansemålene mens 

andre har et utvalg. I IOP-logg blir kompetansemålene brutt ned til konkrete læringsmål, ofte i 

samarbeid med PPT. I to tilfeller finner vi at IOP ikke samsvarer med enkeltvedtaket og den 

sakkyndige vurderingen. I begge tilfellene inneholder IOP mer omfattende kompetansemål enn 

den sakkyndige vurderingen/ enkeltvedtaket, og dette er ikke kommentert. Tilbakemeldinger fra 

PPT rådgiverne og skolene tyder på at skolene ikke alltid ber om ny sakkyndig vurdering ved 

endringer som omvalg og lignende. Det er viktig at det er samsvar mellom dokumentene, særlig 

med tanke på søknad om utvidet tid.  Vi anbefaler fylkeskommunen å sette i verk tiltak for å sikre 

at det er samsvar mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP.  

Alle skolene oppgir at de gjennomfører jevnlige vurderinger for å tilpasse undervisningen til den 

enkelte elev. I forbindelse med mappegjennomgangen har vi mottatt både hel- og 

halvårsvurderinger. I tre tilfeller savner vi at eleven trekkes aktivt med i vurderingen, her mangler 

egenvurderingen og det er heller ingen kommentarer knyttet til hvorfor dette ikke er gjort. Vi 

anbefaler skolene å sikre at eleven trekkes aktivt med i vurderingen av kompetansemålene i IOP. 

Dersom dette ikke er gjennomførbart, bør dette kommenteres i vurderingen. I ett tilfelle finner vi 

samme læringsmål i tre halvårsvurderinger til tross for at det i første vurdering står at eleven kan 

dette. Forskning viser til at elever med utviklingshemming generelt møtes med for lave 

forventninger og et for lavt læringstrykk gjennom hele skoleløpet. Hovedbildet på de utvalgte 

skolene er at læringstrykket og forventningsnivået oppleves høyest innen Grunnkompetanse i 

egen gruppe og lavest innen Hverdagslivstrening. Dette fremstår naturlig med tanke på elevenes 

kognitive evner. Ellers tyder tilbakemeldingene fra skolene, PPT-rådgivere og foresatte på at 

læringstrykket for enkelte elever er for lavt, men at skolene jevnt over har fokus på å strekke 

elevene så langt de kan. Informasjonen i intervjuene antyder og at skolene er villige til å tilpasse 

undervisningstilbudet hvis de får informasjon om at læringstrykket oppleves for lavt.  

Tilbakemeldingene tyder på at det er størst samsvar mellom utdanningsprogrammet elevene 

tilhører og utdanningstilbudet de får innen Grunnkompetanse i egen gruppe. Skolene fremstår 

derimot fleksible og flinke til å finne løsninger internt for å gi eleven et undervisningstilbud som 

mest mulig samsvarer med utdanningsprogrammet eleven tilhører. Dette bekreftes av de foresatte 

vi har intervjuet.  

 

4.6.1 ANBEFALINGER  

Vi anbefaler fylkeskommunen: 

• å sikre bedre samsvar mellom kompetansemål og læringstrykk i den tilrettelagte 

opplæringen. 
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Vi anbefaler at PPT: 

• sikrer involvering av elev og foresatte i prosessen med å utarbeide sakkyndige 

vurderinger. 

• i den sakkyndige vurderingen konkret tar stilling til omfang og kompetanse i opplæringen 

av den enkelte elev for å sikre at elevene får den spesialundervisningen de har krav på. 

Vi anbefaler skolene: 

• å sette i verk tiltak for å sikre at det er samsvar mellom sakkyndig vurdering, 

enkeltvedtak og IOP. 

• å sikre at eleven trekkes aktivt med i vurderingen av kompetansemålene i IOP.  

 

 

 

4.7 SAMARBEID 

4.7.1 SAMARBEID MELLOM ELEV/ FORESATTE, SKOLEN OG PPT                                

 

Samarbeidsfora 

Ifølge kvalitetsmeldingen fra 2021 er det etablert gode samarbeidsrutiner mellom fagopplæringen 

(Fag), PPT og OT, når det gjelder oppfølging av læreforhold. Samarbeidsrutiner og tiltaksrutiner 

er forankret på systemnivå. Det er etablert en egen ressursgruppe for oppfølging av læreforhold, 

hvor Fag, PPT og OT er representert. Her diskuteres vanskelige saker og konkrete tiltak 

iverksettes. Dette arbeidet har resultert i bedre samhandling mellom fagopplæring, PPT og OT, 

men ikke minst i møte med opplæringskontor, lærebedrifter, lærlinger og lærekandidater.  

For å skape en systematisk utveksling av spisskompetanse er det etablert noen faste 

samarbeidsfora. Disse skal bl.a. bidra til å kvalitetssikre det systematiske arbeidet og ivareta PP-

tjenestens faglige uavhengighet.  

 

Tilbakemeldinger  

Skolenes samarbeid med foresatte beskrives stort sett som bra, men at hyppigheten varierer 

innenfor organisasjonsformen. Noe av samarbeidet er systematisk slik som i forbindelse med 

sakkyndig vurdering og foreldremøter, ellers avhengig av behov og ønsker. Skolene opplever 

selv at de har veldig mye uformelt samarbeid med hjemmet. I noen tilfeller er det behov for 

daglig kontakt mellom skole og hjem. I andre tilfeller er kontakten sporadisk, eksempelvis ved 

behov for justeringer i IOP.  

De fleste skolene opplever tettest samarbeid med foresatte innen Hverdagslivstrening og litt 

mindre tett på Arbeidstrening og Grunnkompetanse i egen gruppe. På Bryne VGS sender de blant 
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annet dagsrapporter til hjemmet eller bolig og de har jevnlige møter med foresatte eller 

primærkontakter i bolig for elever på hverdagstrening. Vi får opplyst at det ofte er små detaljer 

som må videreformidles. Innen Arbeidstrening beskrives ikke samarbeidet like tett som for 

hverdagstrening, men ledelsen på Bryne opplever at de foresatte er takknemlige for oppfølgingen 

og samarbeidet. Skolene opplever at det er lav terskel for å ta kontakt og få konflikter. Dersom 

samarbeidet ikke er optimalt oppgir en av skolene at dette ofte skyldes mangel på interesser fra 

de foresattes side, men at de som regel setter pris på oppfølgingen og hjelpen fra skolens side. 

Dette kan være foresatte som er utslitt etter årevis med telefoner hjem på grunn av utfordringer 

med eleven.  

 

PPT rådgiverne har inntrykk av at skolene har et godt samarbeid med hjemmet og at de er flinke 

på å ha dialog med foresatte tilpasset foresattes ønsker.  

 

Samarbeidet mellom skolene og PPT er organisert gjennom en egen PPT-kontakt på skolen. 

Antall PPT-kontakter og tilstedeværelse på skolen varierer imidlertid fra skole til skole og de 

fleste PPT kontaktene må dele sin arbeidsdag på flere skoler. Jåttå og Bryne har eksempelvis to 

PPT-kontakter, mens Åkrehamn og Strand har én.28 Flere skoler har dessuten samme 

kontaktperson – for eksempel er kontaktpersonen på Strand også kontaktperson på tre andre 

skoler. I tillegg varierer PPT-kontaktenes tilstedeværelse på skolene. Enkelte har kontordager på 

skolene 2-3 dager i uken, mens andre har én dag. Skolene beskriver samarbeidet med PPT stort 

sett som godt, og er fornøyde med PP-tjenestens kompetanse. De opplever at de har et tett 

samarbeid, men at de gjerne skulle hatt mer samarbeid på systemnivå. Dette kommer vi tilbake til 

i neste kapittel.   

 

Skolene med ny PPT- rådgiver opplever at de er tettere inn i sakene nå enn tidligere og at dette er 

positivt for å få kartet til å passe med terrenget. Vi får beskrivelser som: «de er fort på», «det er 

lett for elever å få tilgang», «det er lettere å få de med på samarbeidsmøter nå». Vi får også 

tilbakemeldinger knyttet til at de gjerne skulle ha vært enda tettere på, men at de unnlater å spørre 

ettersom de vet at de er travle.  

 

De foresatte skryter av samarbeidet og kontakten med skolene og PPT. Flere poengterer at de 

ikke har hatt kontakt med PPT på en stund, men at det heller ikke har vært behov for det. Ellers 

får vi opplyst at PPT er flinke til å delta på ansvarsgruppemøter og at de er tilgjengelige hvis en 

har behov.  

 

 

 

28 PPT har også noen prosjektstillinger innen psykisk helse som også er utplassert på enkelte skoler, slik at noen 

skoler i praksis har flere.  
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4.7.2 SAMARBEID MED BARNEVERN OG BUP 

De fleste elevene på Hverdagslivstrening og Arbeidstrening har faste ansvarsgruppemøter. Noen 

elever har også individuell plan og dermed en koordinator. I slike tilfeller er det koordinator som 

kaller inn ulike instanser/ personer rundt eleven til ansvarsgruppemøtene. På Grunnkompetanse i 

egen gruppe er det få elever som har ansvarsgruppemøter. Det er som regel kontaktlærerne som 

samarbeider med barnevern og BUP i enkeltsaker, f.eks. gjennom ansvarsgruppemøter. Ingen av 

skolene har faste møtepunkter på systemnivå. En av skolene opplever en positiv utvikling knyttet 

til ansvarsgruppemøtene. Fra at det tidligere opplevdes som en monolog til at det nå har blitt til 

en dialog rundt hva som er det beste for eleven. Skolen savner fortsatt mer veiledning, slik at de 

kunne ha lært noe. Totalt sett er tilbakemeldingene fra skolene at samarbeidet med BUP og 

barnevernstjenesten fungerer på en god måte, men at samarbeidet varierer både fra kommune til 

kommune og fra person til person. Skolene opplever til tider at involverte instanser kun tar ansvar 

for bruddstykker for eleven, ikke helheten. Av skolene i utvalget er det kun Åkrehamn som har 

kontaktperson i BUP. Skolen tar da kontakt med vedkommende hvis de har en elev som er i 

BUP-systemet som de trenger å ha møte om eller de har behov for avklaringer. En av 

utfordringene knyttet til samarbeidet oppgis å være at denne elevgruppen ofte har behov for et 

mer fleksibelt behandlingstilbud enn å møte opp på et kontor og at behandlingstilbud dermed blir 

avsluttet fordi elevene ikke møter opp. To av skolene savner kompetanse knyttet til spesifikke 

utfordringer som psykisk uhelse kombinert med utviklingshemming samt å kunne skille mellom 

angst og lærevansker. 

Skolene opplever at de påtar seg ansvar som til tider er knyttet til helserelaterte utfordringer. Én 

av skolene peker på at de kan bli flinkere til å skille på når en bør tilkalle hjelp fra andre instanser 

og at det hadde vært en fordel med tydeligere retningslinjer samt fylkeskommunale instanser som 

kunne ha stilt opp.  

Forskning viser at ungdom som har eller har hatt tiltak fra barnevernet i mindre grad fullfører 

videregående opplæring enn unge uten barnevernstiltak29. De som fullfører, bruker gjerne lenger 

tid enn andre. Det er få elever innen Hverdagslivstrening og Arbeidstrening som ikke fullfører, 

men relativt mange innen Grunnkompetanse i egen gruppe (se figur over).  

Det er flere lovkrav som har betydning for fylkeskommunens/ skolenes samarbeid med 

barnevernstjenesten i kommunene samt BUP ettersom videregåendeskoleelever er over 16 år: 

Barnelovens § 3 fastslår at barn som har fylt 15 år, selv avgjør spørsmål om valg av utdanning. 

Dette innebærer at foreldre ikke kan motsette seg at ungdommen velger bort videregående 

opplæring eller bestemmer hvilket utdanningsprogram han eller hun vil søke på. Tilsvarende 

gjelder ved avbrudd av videregående opplæring. Eleven har også anledning til å takke nei til 

 

29 Kilde: 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Gjennomforing_vgo/#heading25692  

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Gjennomforing_vgo/#heading25692
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tilbud om spesialundervisning. 15 år er ikke en generell skolerettslig myndighetsalder, 

foreldreansvaret gjelder frem til fylte 18 år. 

Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Dette innebærer at ungdom over 16 år har samme 

rett til informasjon, medvirkning og samtykke som voksne i spørsmål om helse. Med mindre 

ungdommen samtykker har foreldrene bare rett til informasjon som er nødvendig for å ivareta 

foreldreansvaret, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3.  

Når ungdommen er myndig, kan han/hun ta avgjørelser selv. Foreldre og andre har ikke rett til 

taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra ungdommen selv. Unntaket er når det er spesielt 

bestemt i lovverket. Tiltak etter barnevernloven opphører med mindre ungdommen samtykker til 

at de videreføres. Unntak gjelder tvangstiltak for barn med atferdsvansker som kan fortsette selv 

om vedkommende fyller 18 år i løpet av plasseringstiden dersom plasseringen ble satt i verk før 

barnet fylte 18 år, jamfør Barnevernloven § 1-3 og § 4-24 tredje ledd. 

Tilbudet hos BUP gjelder i utgangspunktet til en fyller 18 år. Selv om en er pasient hos BUP før 

en er 18 år vil en ofte få videre behandling på DPS, som er samme type behandlingstilbud for 

voksne.  

 

4.7.3 VURDERING  

Tilbakemeldingene fra skolene, PPT og foresatte tyder på at samarbeidet mellom skole, PPT og 

foresatte fungerer på en god måte i individsaker, men at PPT sin kapasitet er til hinder for mer 

samarbeid på systemnivå. Vi kommer tilbake til denne utfordringen i kapittel 5 om kapasitet og 

kompetanse.  

Tilbakemeldingene fra skolene tyder på at samarbeidet med barnevernet og BUP fungerer på en 

god måte i enkeltsaker, men at det varierer fra kommune til kommune og er personavhengig. Det 

er ingen samarbeid på systemnivå og skolene opplever lite hjelp til veiledning fra BUP. Vi får 

ingen tilbakemeldinger som tyder på at det er behov for mer samarbeid, men heller tydelige 

retningslinjer og avklarte roller, eksempelvis ved helserelaterte utfordringer.  

Det er flere forhold som regulerer fylkeskommunens samarbeid med barnevernet og BUP. Når en 

elev har blitt 18 år kan han eller hun velge å ikke få hjelp av barnevernstjenesten lenger, han eller 

hun kan og velge at skolen ikke skal få denne informasjonen. Tilbudet hos BUP gjelder i 

hovedsak fram til eleven har blitt 18 år. Forskningen peker på at flere ungdommer som har eller 

har hatt tiltak fra barnevernet i mindre grad fullfører videregående opplæring. For elevene som 

går på Hverdagslivstrening og Arbeidstreninger er ikke frafall en utfordring.  
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5 KAPASITET OG KOMPETANSE 
I dette kapitlet skal vi undersøke hvorvidt skolene og PPT har tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse til å ivareta elevene med rett til tilrettelagt opplæring/spesialundervisning.  

5.1 REVISJONSKRITERIER 

Lovverk 

Opplæringsloven § 5-6 stiller krav til at PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever 

med særlige behov.  

Statsforvalteren skriver videre i sitt tilsyn at PPT skal ha kapasitet til å utføre de oppgavene 

lovverket fastsetter på en forsvarlig måte og innen rimelig tid. Kravene innebærer også at PPT 

skal ha en selvstendig faglig rolle i forbindelse med sakkyndighetsarbeidet, og at det blir 

utarbeidet sakkyndige vurderinger når loven krever det. PPT skal videre hjelpe skolen i arbeidet 

med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringen bedre kan tilrettelegges 

for elever med særlige behov. PPT skal være organisert på en slik måte at de har tilstrekkelig med 

ressurser og kompetanse til å oppfylle sine oppgaver på en forsvarlig måte.  

Ifølge opplæringsloven § 10-8 har skoleeier ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i 

virksomheten.  

Opplæringsloven § 13-10 omhandler kommunen og fylkeskommunens ansvarsområde:  

«Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til 

lova blir oppfylte, også å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal 

kunne oppfyllast.» 

St. Meld. 6 (2019-2020) Tett på, tidlig innsats 

St. Meld. 6 (2019-2020) Tett på, tidlig innsats understreker (fylkes)kommunenes ansvar for at 

PP-tjenesten har den nødvendige kompetansen til å utføre arbeidsoppgavene etter 

opplæringsloven. Intensjonen med stortingsmeldingen er å legge til rette for at kompetansen 

kommer tettere på elevene og styrke det tverrfaglige samarbeidet. I dette ligger det at PPT skal få 

bedre praksisnær kompetanse for å kunne være en god rådgiver for barnehager og skoler, blant 

annet ved at PPT jobber «tettere på» virksomhetene.  

Kommuner og fylkeskommuner må sørge for at kompetente fagpersoner utenfor klasserommet 

bidrar med å tilrettelegge tilbudet for barn som trenger det. Det er også avgjørende at de ansatte i 

kommunen og fylkeskommunen så vel som eierne har kompetanse innenfor ledelse og 

organisasjonsutvikling. Å utvikle profesjonelle og lærende fellesskap på alle nivåer krever ledere 
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som kan analysere behov, velge riktige tiltak for kompetanseutvikling og sørge for gode 

samarbeidsrutiner og god delingskultur mellom nivåene.  

Viktig å styrke kompetansen til de ansatte i PPT for at tjenesten skal bli bedre i stand til å bidra 

med forebyggende arbeid, og for at den skal kunne gi bedre sakkyndige vurderinger.  

 

Føringer 

PP-tjenesten har et dobbelt mandat: PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det 

– ofte omtalt som det individrettede arbeidet. Samtidig skal PPT hjelpe skolene i arbeidet med 

kompetanse- og organisasjonsutvikling– ofte omtalt som det systemrettede arbeidet. De senere 

årene har det blitt en stadig økende politisk og faglig oppmerksomhet på å styrke PPT sin 

forebyggende rolle og bidrag i kompetanse- og organisasjonsutviklingen i skolene.30 I forslaget til 

ny opplæringslov foreslår Kunnskapsdepartementet å utvide PPT sitt mandat til å jobbe mer 

utadrettet, allmennpedagogisk og forebyggende.  

I forslaget til ny opplæringslov foreslår Kunnskapsdepartementet å utvide PPT sitt mandat slik at 

tjenesten ikke bare skal rette seg mot elever med «særlige» behov, men mot alle elever. 

Departementet vil i ny opplæringslov tydeliggjøre at PPT skal hjelpe skolen i det forebyggende 

arbeidet og i arbeidet med tidlig innsats, og være tettere på for å skape et godt tilrettelagt tilbud 

for alle elever. Det vises blant annet Nordahl-utvalgets funn om at PPT i dag bruker store deler av 

kapasiteten sin på arbeidet med sakkyndige vurderinger, og i mindre grad bruker tid på 

kompetanse- og organisasjonsutvikling. Oppsummert foreslår dermed ny opplæringslov at PPT 

skal jobbe mer utadrettet, allmennpedagogisk og forebyggende.  

På bakgrunn av gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier: 

Revisjonskriterier: 

• PPT og skolene har nødvendig kompetanse for å ivareta elever med 

spesialundervisning. 

• PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. 

• PPT fylkeskommunen skal hjelpe de videregående skolene i fylket med 

kompetanseutvikling for å legge opplæringen godt til rette for elever med særlige 

behov. Dette innebærer at PPT: 

o må jobbe systemrettet 

o bør arbeide tett på de videregående skolene for å øke sin praksisnære 

kompetanse 

 

30 Se for eksempel St.Meld. 6 (2019-2020) Tett på, tidlig innsats eller Nordahl-utvalget sin rapport Inkluderende 

fellesskap for barn og unge (2018) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e069262e09fa47d2b8ef4ddb3d971d9e/horingsnotat-forslag-til-ny-opplaringslov-og-endringer-i-friskolelove.pdf
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Ansatte som utfører spesialundervisning, bør som hovedregel ha formell pedagogisk eller 

spesialpedagogisk kompetanse. Hvilken kompetanse den som skal gi hjelpen bør ha, skal ifølge 

loven utredes og tas stilling til i den sakkyndige vurderingen. I mappegjennomgangen er den 

typiske rådføringen fra PPT at det pedagogiske personalet har det overordnede ansvaret for 

innholdet i elevenes opplæring. Det vises til at de voksne som jobber med eleven må være 

samkjørte i sine metoder og framgangsmåter. Samtidig bør personalet ha kunnskap om vanskene 

til eleven, og bør kjenne til hvilke metodiske føringer dette gir med tanke på både opplæring og 

relasjonelle tilnærminger. Med bakgrunn i dette, og i lys av en elevgruppe som er kompleks med 

ulike fysiske, kognitive og psykososiale utfordringer, legger vi i begrepet nødvendig kompetanse 

en kombinasjon av formell pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse, samt 

miljøterapeutisk kompetanse.  

 

5.2 SKOLENES KAPASITET OG KOMPETANSE  

Med dagens modell for tilpasset opplæring er det en fastsatt sats per elev, avhengig av om eleven 

går på Hverdagslivstrening, Arbeidstrening eller Grunnkompetanse i egen gruppe. Vi får opplyst 

at det på denne måten blir forutsigbart for skolene, og sikrer at det er nok voksne og at 

kompetanse bevares år for år. 

Nesten samtlige av de intervjuede ved både skolene og PPT viser til kompetanse som en viktig 

forutsetning for å kunne skape en god tilrettelegging for denne elevgruppen. Alle skolene har et 

personale bestående av både miljøarbeidere, miljøterapeuter og pedagoger. Skolene selv 

beskriver den generelle kompetansen stort sett som god. Nedenfor følger en beskrivelse av 

kompetansestatusen på den enkelte skole.  

Ansatte ved Bryne beskriver den totale kapasiteten og kompetansen som veldig god, og viser til 

at skolen har mye spesialpedagogisk kompetanse. Vi får også opplyst at de tre ulike avdelingene 

utnytter kompetansen på tvers. Kjennskap til den enkelte elev framheves som svært viktig for å 

kunne lage et godt opplegg rundt elevens behov. Det vises til at undervisningstilbudet er veldig 

individuelt tilrettelagt. I tillegg til den utdanningsbakgrunnen hver enkelt ansatt har med seg, 

vises det også til at personalet supplerer med PAS31 ettersom de fleste har ekstra utfordringer. 

Også PPT opplever skolens kompetanse som veldig god. Skolen benytter seg også av veiledning 

fra PPT ved behov.  

I likhet med Bryne, bruker også Jåttå PAS som metode i miljøarbeidet. Ansatte på C-bygget 

(Hverdagslivstrening og arbeidstrening) viser til at Jåttå er den største skolen for tilrettelagt 

opplæring, og at skolen har opparbeidet seg både lang erfaring og god kompetanse. I intervju med 

 

31 Positiv atferdsstøtte (PAS) er et verdi- og metodemessig rammeverk for å forstå, forebygge og redusere 

utfordrende atferd hos elever.  
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PPT vises det til et godt samarbeid med ansatte på C-bygget, gjennom blant annet jevnlige møter 

hvor også systemsaker drøftes. PPT sitt inntrykk er at elevene på Hverdagslivstrening og 

Arbeidstrening får et godt tilbud. Samtidig får vi opplyst at PPT ikke har et tilsvarende samarbeid 

med ansatte på grunnkompetanse, og dermed ikke er like kjent med denne avdelingens 

kompetanse. Et moment som imidlertid løftes fram, er mangelen på spesialpedagogisk 

kompetanse i denne avdelingen. Dette bekreftes også i intervju med de skoleansatte, som viser til 

at det er og har vært ønskelig med en spesialpedagog i personalgruppen, men at det har vært 

utfordringer med å rekruttere denne kompetansen. Samtidig framgår det at personalet sjelden tar 

kontakt med PPT i etterkant av den sakkyndige vurderingen for veiledning og drøfting. Dette 

bekreftes også av PPT, som viser til få/ingen henvendelser fra denne avdelingen angående 

spesialpedagogiske tiltak eller tilrettelegging. Samtidig er det heller ingen fora hvor dette drøftes 

etterpå. PPT savner faste møtepunkter med avdelingslederne og øvrig personal for å utnytte PPT 

sin tid og kompetanse på en bedre måte. Også de intervjuede ansatte på avdelingen framhever at 

det kunne vært en fordel med et mer strukturert samarbeid med PPT.  

Ansatte ved Åkrehamn viser til at alle de tre organiseringsformene har en god blanding av 

kompetanse, og framhever betydningen av forskjellige utdanninger i personalet. «En 

allmennlærer ser ting som en vernepleier ikke ser». Noen er eksempelvis gode på språk og 

kommunikasjon, andre er gode på kartlegging, mens atter andre har kunnskap om det somatiske. 

Det vises til at pedagoger, sykepleiere og miljøterapeuter har en kompetanse som utfyller 

hverandre, og gjør at «en kan se hele mennesket». Skolen trekker særlig fram 

relasjonskompetansen som viktig i arbeidet med denne elevgruppen.  

Også PPT sitt inntrykk er at Åkrehamn har god og sammensatt kompetanse til å ivareta elevene 

på alle de tre organiseringsformene. Særlig vises det til at personalet tilknyttet 

Hverdagslivstrening og Arbeidstrening har god kunnskap om diagnoser og tilrettelegging, og i 

tillegg er med i ulike prosjekter. Vi får opplyst at PPT har lite veiledning med personalet her, og 

dette knyttes til en oppfatning om at de i mindre grad har behov for det. Det påpekes at 

undervisningstilbudet også er godt tilrettelagt på grunnkompetanse, men at PPT er mer involvert i 

denne elevgruppen i form av veiledning, møter og samtaler med elever. Dette knyttes til at denne 

elevgruppen ofte består av elever med sammensatte utfordringer og psykososiale vansker. Skolen 

selv viser til at mandatet i dag er vanskeligere å få til overfor denne elevgruppen, og at det er et 

behov for å lære hvordan skolen kan treffe disse elevene bedre enn i dag. Vi får opplyst at mange 

har psykisk helseproblematikk, og at det er nødvendig å opparbeide kompetanse på denne 

problematikken for å forstå elevene, for på best mulig måte tilrettelegge undervisningstilbudet og 

lette overgangen til arbeidslivet. Skolen har i den forbindelse blant annet brukt PPT til kursing og 

veiledning, eksempelvis innen traumebevisst omsorg.  

I likhet med Åkrehamn, framhever også ansatte ved Strand betydningen av et personal med 

sammensatt kompetanse. I tillegg til lærere, består personalet av både spesialpedagoger, 

miljøarbeidere og miljøterapeuter. Det vises til at skolen har satset på å bygge opp kompetanse på 

skolen, blant annet gjennom at miljøterapeuter videreutdanner seg til lærere. I tillegg har skolen 

organisert seg i team og teamledelse, hvor det blant annet har blitt opprettet et læringsteam. 

Læringsteamet skal blant diskutere aktuelle tiltak, veilede og drive kompetanseutvikling internt 

mot skolens lærere. Hensikten med opprettelsen av læringsteamet var å utnytte ressursene på best 
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mulig måte, og redusere bruken av eksterne tjenester, som eksempelvis logos-tester (som skolen 

nå kan utføre selv). Også PPT viser til høy voksentetthet og god kvalitet på undervisningstilbudet 

som gis.  

5.3 PPT SIN KAPASITET OG KOMPETANSE 

5.3.1 STATSFORVALTERENS TILSYN 

Statsforvalteren åpnet i september 2013 tilsyn med spesialundervisning i Rogaland 

fylkeskommune. Sluttrapporten fra tilsynet inneholdt sju pålegg om retting. Påleggene gjaldt i all 

hovedsak forhold på systemnivå med konsekvens for elevenes rettssikkerhet. Et av påleggene 

gjaldt PPT etter § 5-6 og innebar at fylkeskommunen måtte sørge for at PPT har kapasitet og 

kompetanse til å utføre det sakkyndighetsarbeidet de har ansvar for etter loven. Tilsynet ble 

lukket i august 2017.32  

I tilsynsrapporten framgår det at PPT ikke hadde kompetanse til å ta avgjørelser knyttet til valg 

av fag eller opplæringsmål. Statsforvalteren konkluderte også med at verken i dokumentasjon 

eller intervju kunne PPT sannsynliggjøre at de hadde kompetanse til å ivareta lovens krav knyttet 

til sakkyndighetsarbeidet for elevene i tilsynet. Med bakgrunn i de sakkyndige vurderingene som 

ble fremlagt i tilsynet, var det statsforvalterens syn at PPT heller ikke ville ha kapasitet til å utføre 

sitt sakkyndighetsarbeid i samsvar med lovens krav.  

Oppdragsmengden og PPT sine oppgaver har økt de siste årene, og opplæringsdirektøren uttrykte 

i sitt brev til statsforvalteren datert 16.08.2017 at det var behov for å styrke PPT sin kapasitet for 

å ivareta lovpålagte oppgaver og samtidig være en viktig bidragsyter til kompetanse- og 

organisasjonsutvikling av skolene og dets personale. For å bøte på dette opplyste 

opplæringsdirektøren at det i budsjettet for 2018 ville bli foreslått å styrke bemanningen i PPT 

med tre stillinger fra januar 2018.  

 

5.3.2 PP-TJENESTENS ORGANISERING OG OPPGAVER 

PPT i Rogaland fylkeskommune har to kontorer, et i Haugesund og et i Stavanger. På tidspunktet 

for tilsynet hadde PPT 20 fagstillinger, hvorav elleve var psykologer og ni var pedagoger. Etter at 

ny seksjonssjef for PPT tiltrådde i 2014, har det blitt gjort organisatoriske endringer. Per i dag har 

PPT 25,5 stillingshjemler, hvorav 1,6 er merkantil. I tillegg utgjør lederstrukturen 2,5 stillinger. 

Tar man bort disse, er det 21,5 stillingshjemler til saksbehandling.  

 

32 Opprinnelig frist for retting av påleggene var 01.03.2015. Denne ble senere flyttet to ganger.  
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Lederstrukturen består av seksjonssjef (100% ledelse), en assisterende seksjonssjef (50% ledelse, 

50% psykolog), og to fagledere/pedagoger med personalansvar og som betjener skoler i tillegg. 

Assisterende seksjonssjef har ansvar for det psykologfaglige utviklingsarbeidet, i tillegg til 

veiledning og personalansvar for en del av de ansatte psykologene i tjenesten. De to faglederne 

har i tillegg til personalansvar også ansvar for lese- og skrivevansker, og ulike tester og 

sertifiseringer. Vi får opplyst at formålet med delt personalansvar er å være tettere på de ansatte, 

gi støtte og veiledning.  

De øvrige fagstillingene er fordelt mellom de to faggruppene psykolog/psykologspesialist (8 

stykker) og pedagog/spesialpedagog (12 stykker). I intervju framheves det som viktig å ha 

psykologer i tjenesten, ettersom disse har henvisningsrett til BUP. På den måten kan elever, ved 

behov, sikres raskere helsehjelp. Når det gjelder pedagogstillingene, er en av disse knyttet opp til 

minoritetsfeltet og innføringsklassene, og en pedagogstilling er knyttet opp mot elever i 

barnevern- og helseinstitusjoner. 0,5 stillinger er knyttet opp til logopedi, og 0,5 stilling til ASK. 

I tillegg er to stillinger knyttet opp til lærekandidat/lærling-feltet. Fra høsten 2022 vil det ansettes 

en ekstra rådgiver ved Haugesundkontoret.  

 

5.3.3 TILBAKEMELDINGER PÅ PPT SIN KAPASITET OG KOMPETANSE 

Som tidligere nevnt beskriver skolene samarbeidet med PPT stort sett som godt, og er fornøyde 

med PP-tjenestens kompetanse. Forbedringsområdene er stort sett knyttet til PPT sin kapasitet. 

Skolene anerkjenner og observerer at PPT er travle, og flere forteller at de av den grunn er 

selektive med hvilke møter de inviterer PPT med på og/eller hva de ber om bistand til. Skolenes 

opplevelse er at mesteparten av PPT sin tid går til utarbeidelse av sakkyndige vurderinger, og 

etterlyser mer tid til systemisk arbeid. Eksempelvis på Åkrehamn er det ønskelig at PPT deltar 

mer på teamene for å diskutere problemstillinger og overføre kunnskap til personalet, mens det på 

Strand ytres et ønske om mer systemisk samarbeid mellom PPT og skolens rådgivere.  

Dette er også noe som fremkommer i intervju med ansatte i PPT. Et fellestrekk er at de ansatte 

bruker for mye av tiden på å skrive sakkyndige vurderinger, og at dette går på bekostning av 

deltakelse på samarbeids- og ansvarsgruppemøter, samarbeid med lærere og systemrettet arbeid. 

«Det er for mange sakkyndige vurderinger på for liten tid per dags dato. (…) Det kan være en 

lammende mengde». Dette knyttes igjen til stort elevgrunnlag og for få ansatte i PPT: «Er ikke i 

nærheten av å være nok folk. (…) PPT har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ivareta disse elevene. 

Burde har vært en økning i antall stillinger for å ta vare på alle». Det vises til at en ikke ønsker å 

bare være en «papirmølle», men savner å være tettere på både skolens personale og elevene, og 

bidra med mer veiledning og systemrettet arbeid i tråd med intensjonen i Meld. St. 6. «Vi bidrar 

for lite ift. hva PPT ønsker selv, men det er et kapasitetsproblem». At PPT bruker mesteparten av 

tiden på det individrettede arbeidet (utredning og sakkyndig vurdering) samsvarer også med 

funnene i Nordahl-utvalgets rapport fra 2018, Inkluderende fellesskap for barn og unge. Nordahl-

utvalget konkluderte også med at PPT sin kapasitet var én av faktorene som begrenset 

systemarbeidet.   
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Når det gjelder PPT sin kompetanse, beskrives den generelt sett som god. Samtidig vises det til at 

det innad i PPT er ulik kompetanse, hvor noen eksempelvis er logopeder, mens andre har mer 

kompetanse på atferdsproblematikk. Det stilles spørsmål ved om kompetansen utnyttes godt nok 

internt, og enkelte viser til ulik fordeling av arbeidsmengde. En løsning som skisseres er å jobbe 

mer i team. «Blir veldig alene å sitte som vi gjør nå». Eksempelvis at det er et team PPT-ansatte 

med forskjellig (spiss)kompetanse som har ansvar for flere/ de samme skolene. Både for å i større 

grad sikre systemarbeid og langtidsplanlegging, men også muligheten for mer spesialisert 

kompetanse som treffer heterogeniteten i elevgruppen. På denne måten kunne en fordelt saker og 

elever etter behov innad i teamet. Det vises også til at dersom det er de samme på flere skoler 

kunne en også sikre mer lik praksis, og dermed et mer likeverdig tilbud.  

 

5.3.4 ARBEIDSBELASTNING PER SAKSBEHANDLER 

Det samlede elev- og lærling/lærekandidat-grunnlaget for skoleåret 2021/2022 er ca. 23 950. 

Dersom man ikke medregner 2,5 ledelsesstilling og 1,6 merkantil, er det ved PPT i Rogaland 

fylkeskommune ca. 1115 elever per ansatt. I tabellen nedenfor følger en oversikt over tilsvarende 

tall i andre fylker. Tallgrunnlaget har vi fått fra den fylkeskommunale PP-tjenesten i Rogaland, 

som har innhentet tall fra de andre fylkene. Ikke alle tallene er absolutte, men nøyaktige nok til at 

det eksakte tallet ville gitt minimalt utslag på resultatet.  

Tabell 10: Arbeidsbelastning per saksbehandler i prosent av totalt elevantall i Rogaland, 

Innlandet, Vestfold og Telemark og Trøndelag 

 Elevgrunnlag Antall saksbehandlere 
Antall elever per 

saksbehandler  

Rogaland   23 950 21,5 1115 

Innlandet   16 848 19 887 

Vestfold og Telemark 21 000 28 750 

Trøndelag 19 924 32,5 613 

Kilde: Internt notat; Behov for økt antall fagstillinger ved PPT, Rogaland fylkeskommune 

Av tabellen ser vi at PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune er den tjenesten med flest elever 

per saksbehandler sammenlignet med de andre fylkene. Sammenlignet med Trøndelag, har den 

fylkeskommunale PP-tjenesten i Rogaland nesten dobbelt så mange elever per saksbehandler.  

Det finnes i dag ingen bemanningsnorm for PPT. PPT i Rogaland fylkeskommune mener selv at 

det vil være et behov for minimum 40 fagstillinger i tillegg til dagens lederstruktur og 

merkantilansatte (totalt 44,1) for å kunne ha forsvarlig drift. Ut fra Faglig råd for PP-tjenesten 
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sine anbefalinger, vil det til sammenligning være behov for 60 fagstillinger for å sørge for 

tilfredsstillende drift.33  

 

5.4 VURDERING 

Tilbakemeldingene tyder på at kapasiteten til skolene er god i form av høy bemanningstetthet og 

faste satser per elev som sikrer tilstrekkelige ressurser. Både PPT-ansatte og skoleansatte viser til 

kompetanse som en viktig forutsetning for å kunne skape en god tilrettelegging for denne 

elevgruppen. Vårt hovedinntrykk er at skolene generelt sett har den nødvendige kompetansen for 

å ivareta elever med rett til tilrettelagt opplæring. Gjennomgangen viser blant annet at skolene har 

en god sammensetning av kompetanse, og at flere utnytter kompetansen på tvers av avdelinger, i 

tillegg til å benytte seg av veiledning/kurs fra PPT. Hvorvidt kompetansen utnyttes internt på 

skolen, og i hvilken grad PPT benyttes til veiledning, varierer derimot mellom skolene. 

Eksempelvis på Åkrehamn brukes PPT mest til veiledning og kurs til personalet som er tilknyttet 

grunnkompetanse, mens det er motsatt på Jåttå. På Åkrehamn er dette imidlertid knyttet til at det 

er der behovet er størst. Dette ser imidlertid ikke ut til å være tilfelle hos Jåttå – snarere tvert 

imot. Gjennomgangen viser at avdeling for grunnkompetanse på Jåttå mangler spesialpedagogisk 

kompetanse, samtidig som de har ingen/lite veiledning med PPT. Både avdelingen og PPT 

etterlyser et mer strukturert samarbeid, og etter vår vurdering kan et slikt samarbeid utgjøre et 

viktig kompetansesupplement til avdelingen. 

Samtidig viser flere til at elevgruppen på grunnkompetanse er annerledes nå enn tidligere, med 

større grad av psykisk helseproblematikk og relasjonsskader, og at det er behov for mer 

kompetanse for å kunne treffe disse elevene bedre enn i dag.  

Samarbeidet mellom skolene og PPT er organisert gjennom at hver skole har en egen PPT-

kontakt lokalisert på skolen. Dette gir i utgangspunktet gode forutsetninger for å øke PPT sin 

praksisnære kompetanse, samt for å bidra til organisasjons- og kompetanseutvikling ute på 

skolene.  

Gjennomgangen viser at PPT sitt personale har tverrfaglig kompetanse bestående av både 

psykologer og (spesial)pedagoger med ulike spesialiseringer. Lederstrukturen medfører også et 

dedikert ansvar for faglig utviklingsarbeid og veiledning til den øvrige personalgruppen, og 

skolene selv beskriver PPT sin kompetanse som god. Etter vår vurdering har dermed PPT den 

 

33 Faglig råd for PP-tjenesten er en landsdekkende organisasjon for ledere og ansatte i PP-tjenesten. Denne 

organisasjonen har anbefalt å innføre en bemanningsnorm for PPT. Deres eget forslag deles inn i kategoriene fra 

«under minimum» (over 400 barn per ansatt), «minimum» (fra 300 til 400 barn per ansatt), «tilfredsstillende» (200 til 

300 barn per ansatt) og «utmerket» (under 200 barn per ansatt). Det påpekes at dette anslaget ble utarbeidet før det 

ble fastsatt at PPT skulle overta oppgaver fra Statped.  
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nødvendige kompetansen til å ivareta elever med rett til tilrettelagt opplæring. Hovedutfordringen 

er PPT sin kapasitet. Gjennomgangen viser at mesteparten av tiden til PPT brukes til utarbeidelse 

av sakkyndige vurderinger, som igjen etterlater liten tid til systemrettet arbeid. Dette samsvarer 

også med funnene til Nordahl-utvalget fra 2018. Etter vår vurdering oppfyller dermed PPT den 

ene delen av mandatet sitt, men i liten grad den andre. Både skolene og PPT etterlyser mer 

systemrettet arbeid, men mye tyder på at systemarbeidet i all hovedsak begrenses av PP-

tjenestens kapasitet.  

PPT har fått økt oppdragsmengde og nye arbeidsoppgaver de senere årene, og både intensjonen i 

Meld. St. 6 og forslaget til ny opplæringslov er tydelige på at PPT må jobbe mer systemrettet, 

allmennpedagogisk og forebyggende. Samtidig finnes ingen bemanningsnorm. Dersom man 

sammenligner Rogaland med andre fylkeskommuner, er PPT i Rogaland den tjenesten med 

høyest arbeidsbelastning per saksbehandler målt i elevgrunnlag. Sammenlignet med Trøndelag, 

har den fylkeskommunale PP-tjenesten i Rogaland nesten dobbelt så mange elever per 

saksbehandler. Den høye arbeidsbelastningen er også noe som kommer fram i intervju med de 

ansatte i PPT. PP-tjenesten selv anslår at det vil være behov for nesten 20 ekstra fagstillinger enn 

i dag for å kunne ha forsvarlig drift. Etter vår vurdering vil det med dagens kapasitet og 

prioritering være vanskelig å oppfylle den delen av mandatet som omhandler det systemrettede 

arbeidet, og enda vanskeligere å ruste seg for endringene som vil komme med ny opplæringslov 

og eventuelle endringer i fylkeskommunens modell for tilpasset opplæring (Jamfør kapittel 2.5). 

Etter vår vurdering bør fylkeskommunen sikre at PP-tjenesten har kapasitet til å utføre sitt 

mandat. 

 

5.4.1 ANBEFALING 

Vi anbefaler Rogaland fylkeskommune å: 

• sikre at PP-tjenesten har kapasitet til å utføre sitt mandat. 
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6 OPPFØLGINGSTJENESTEN 
I dette kapitlet skal vi se på hvordan elever på tilrettelagt opplæring følges opp av 

oppfølgingstjenesten, dersom de har droppet ut av skolen.  

6.1 REVISJONSKRITERIER  

Lov og forskrift 

Ifølge opplæringsloven § 3-6 skal fylkeskommunen ha en oppfølgingstjeneste for ungdom som 

har rett på opplæring etter § 3-1, og som ikke er i opplæring eller i arbeid.  Tjenesten gjelder til 

og med det året de fyller 21 år. Tjenesten omfatter også ungdom som har tapt opplæringsretten 

etter § 4-6.  

Forskrift til opplæringsloven kapittel 13 

§ 13-1 Formål 

«Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 

13-2, får tilbod om opplæring, arbeid, andre kompetansefremjande tiltak, eventuelt ein 

kombinasjon av desse. Tilboda skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, 

yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innanfor vidaregåande opplæring.» 

 

§ 13-2 Målgruppe 

«Målgruppa for oppfølgingstenesta er ungdom som er omfatta av den lovfesta retten til 

vidaregåande opplæring, og som det aktuelle skoleåret 

a. ikkje har søkt eller teke imot elev- eller læreplass, eller 

b. avbryt slik opplæring, eller 

c. ikkje er i arbeid, eller 

d. har tapt retten som følgje av vedtak om bortvising med heimel i opplæringslova § 3-

8 eller som følgje av vedtak om heving av lærekontrakt eller opplæringskontrakt i 

samsvar med opplæringslova § 4-6.» 

§ 13-3. Oppgaver 

«Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta 

a. ha oversikt over alle i målgruppa, jf. § 13-2, og aktuelle tilbod for målgruppa. 

Registrering av ungdom som høyrer til ansvarsområdet for oppfølgingstenesta, og 

som tenesta formidlar tilbod til, skjer gjennom heile året. 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A713-2
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A713-2
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A73-8
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A73-8
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A74-6
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A713-2
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b. gi skriftleg informasjon til alle i målgruppa om kva rettar dei har. Føresette til 

ungdom som er ikkje er myndig skal ha same informasjon med mindre denne er 

underlagd teieplikt etter anna lovgiving.  

c. Etablerer kontakt med kvar enkelt ungdom i målgruppa med sikte på rettleiing og 

oppfølging. 

d. Gi alle i målgruppa tilbod i samsvar med § 13-1, eventuelt i samarbeid med andre 

aktørar 

e. Etter behov følgje opp ungdom som har teke imot tilbod gjennnom oppfølgingstjenesta 

gjennom ei eller flere rettleiingssamtaler 

Pliktene her gjelder så lenge ungdommen er i målgruppa for oppfølgingstjenesta.  

 

§ 13-4 Samarbeid og koordinering  

«Oppfølgingstenesta skal sikre tverretatleg samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og 

statlege instansar som har ansvar for målgruppa, og formidle, eventuelt samordne, tilbod frå 

ulike instansar. Aktuelle instansar for samarbeid er særleg grunnskolane og dei vidaregåande 

skolane, den pedagogisk-pykologiske tenesta, opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen, 

arbeids- og velferdsforvaltninga og helse- og sosialtenestene. Oppfølgingstenesta kan bistå i 

arbeidet med å redusere fråfallet frå vidaregåande opplæring gjennom samarbeid med 

grunnskole og vidaregåande opplæring. 

Ifølge forskrift til opplæringsloven § 13-4 skal oppfølgingstjenesten sikre tverretatlig samarbeid 

mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for målgruppen, og 

formidle, eventuelt samordne, tilbud fra ulike tjenester. Aktuelle instanser for samarbeid er særlig 

grunnskolene og de videregående skolene, den pedagogisk-psykologiske tjenesten, 

opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen, arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og 

sosialtjenestene.  

Etter gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:  

Revisjonskriterier: 

• Oppfølgingstjenesten skal sørge for at all ungdom som hører til målgruppen, jf. § 13-2, 

får tilbud om opplæring, arbeid, andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt en 

kombinasjon av disse. 

• Oppfølgingstjenesten skal ha oversikt over alle i målgruppa, jf. § 13-2, og aktuelle 

tilbud for målgruppa.  

• Oppfølgingstjenesten skal etablere kontakt med hver enkelt ungdom i målgruppen med 

sikte på rettledning og oppfølging. 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A713-2
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A713-2
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• Oppfølgingstjenesten skal sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, 

fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for målgruppen, og formidle, 

eventuelt samordne, tilbud fra ulike instanser. 

 

6.2 ANSVAR OG ORGANISERING 

I Rogaland fylkeskommune følger oppfølgingstjenesten opp ungdom fra 15 til 24 år med rett til 

videregående opplæring som ikke søker, takker nei eller slutter i videregående opplæring. 

Ungdommene får tilbud om opplæring, arbeid eller andre tiltak som på sikt kan gi mulighet for 

kompetansefremmende opplæring. Oppfølgingstjenesten samarbeider med både 

fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser. Oppfølgingstjenesten har ansvar for å 

koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen.  

Oppfølgingstjenesten har 18 ansatte over hele fylket. Veilederne i oppfølgingstjenesten er ansatt 

og lokalisert på de ulike skolene. I tillegg har de også andre skoler de har ansvar for.  

6.3 OMFANG 

Skoleåret 2020/2021 hadde oppfølgingstjenesten 5422 ungdommer i målgruppen34. Det er 1667 

flere enn foregående år, og skyldes at Rogaland har utvidet sin målgruppe fra 15-22 år til 15-24 

år. Nasjonalt er antall ungdommer i OTs målgruppe redusert de siste årene. Dette gjelder også 

OT-ungdom i Rogaland mellom 16-21 år. Ifølge Kvalitetsmeldingen 2021 skyldes nedgangen at 

flere fullfører videregående opplæring.  

Elever med omfattende og sammensatte læringsvansker har samme rettighet til 

oppfølgingstjenesten som alle andre elever. Oppfølgingstjenesten har imidlertid ikke tall på hvor 

mange i målgruppen som tilhører den elevgruppen som denne forvaltningsrevisjonen 

konsentrerer seg om. Disse elevene blir kategorisert etter fastsatte statuskoder på lik linje med 

alle andre.  

Antallet ungdommer i OT sin målgruppe varierer i løpet av året, og det rapporteres tall til 

Utdanningsdirektoratet for februar, juni og november hvert år. Trenden de siste årene har vært at 

antall ungdommer i målgruppen er lavest i november, før det øker igjen til februar. Dette øker 

igjen til juni, før det reduseres i november. Tabellen under gir en oversikt over antall ungdommer 

i OT per 15.juni de tre siste årene, sortert etter hva som er ungdommenes hovedaktivitet på 

rapporteringstidspunktet. 

 

34 Kilde: Kvalitetsmeldingen.  
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Tabell 11: Oversikt over antall ungdommer 15-21 år i OT per juni 2019, 2020 og 2021, etter 

hovedaktivitet 

Kilde: Utdanningsdirektoratet  

Alle ungdommer som er i målgruppen kontaktes og kartlegges. Etter OTs kartlegging sjekkes en 

del av ungdommene ut av målgruppen. Ungdommer som er tilmeldt, men som i ettertid viser seg 

å likevel ikke være i OTs målgruppe, kan for eksempel være ungdommer som OT avdekket at 

gikk på privatskole, hadde flyttet eller var i jobb. Denne gruppen inkluderer dessuten også elever 

og lærlinger hvor OT er inne og jobber forebyggende. Per juni 2021 gjaldt dette 385 

elever/lærlinger35.  

Antallet ungdommer som er ukjente for OT varierer i løpet av året. Denne gruppen består av 

ungdommer som er tilmeldt OT, men som OT foreløpig ikke har etablert noen kontakt med. I juni 

2021 hadde Rogaland det laveste antall ukjente i landet, 1 prosent av målgruppen36. Samtidig er 

det også flere ungdommer som OT har vært i kontakt med, men som ikke trenger videre 

oppfølging av OT på det gjeldende tidspunktet. Dette kan eksempelvis være ungdom som er i 

militæret, er syke eller får oppfølging i institusjon. Disse havner inn under statusgruppe Avklart.  

Statusgruppe Under oppfølging og veiledning består av ungdom som får oppfølging og veiledning 

av OT uten å være i et konkret tiltak eller i en institusjon. I tillegg havner ungdom som har takket 

nei til tilbud om tiltak, eller der tiltak ikke har fungert, i denne gruppen. Statusgruppen I aktivitet 

består av ungdom som har kommet i aktivitet (skole, arbeid eller tiltak) etter at de ble registrert i 

OT. Tabell 12 gir en oversikt over aktivitetsstatusen til denne gruppen per juni de tre siste årene: 

 

 

35 Kilde: Utdanningsdirektoratet 

36 Kilde: Kvalitetsmelding 2021  

 Juni 2019 Juni 2020 Juni 2021 

I ukjent aktivitet 96 23 13 

Under oppfølging og veiledning  398 455 325 

I aktivitet  546 456 454 

Avklart  358 272 254 

Totalt (i målgruppen) 1398 1206 1046 

Tilmeldt, men ikke i målgruppen 509 760 923 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/
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Tabell 12: Oversikt over antall ungdommer i statusgruppen «I aktivitet» per juni 2019, 2020 og 

2021, sortert etter aktivitet  

Kilde: Utdanningsdirektoratet  

Nasjonalt kommer 40 prosent av ungdommene i OT i gang med opplæring, arbeid eller andre 

kompetansegivende tiltak. Per juni 2021, gjaldt dette 43 prosent av ungdommene i Rogaland37. 

Dette er en økning på 4 prosent fra juni 2019. Av tabellen framgår det at majoriteten av disse, ca. 

60 prosent, er i arbeidspraksis eller annet tiltak gjennom NAV.  

Vi får opplyst at en del av ungdommene som tidligere har vært i OT, også kommer tilbake på et 

senere tidspunkt. Det vises til at ca. en tredjedel av ungdommene i OT i dag er gjengangere.38 

Dette kan forklares med at flere av ungdommene de siste årene har komplekse utfordringer som 

krever større grad av tverrfaglig samarbeid og skreddersøm. 

 

6.4 FRAFALLSFOREBYGGENDE OPPGAVER 

Det er en OT-ansvarlig på hver skole. OT-ansvarlig ved skolen deltar i tverrfaglig, 

sosialpedagogisk samarbeid ved skolen når det gjelder elever som står i fare for å avbryte 

opplæringen. OT kan bistå skolen med å orientere elever og foresatte ved behov, om ulike 

 

37 Kilde: Kvalitetsmelding 2021 

38 Opplyst i intervju 

 Juni 2019 Juni 2020 Juni 2021 

Opplæring og arbeidspraksis i 

regi av fylket 
17 38 39 

Arbeidspraksis eller annet tiltak i 

regi av NAV  
307 283 278 

Kombinasjonstiltak – 

fylkeskommunen og NAV  
44 36 59 

I arbeid   55 17 11 

Elev 99 57 46 

Lærling/lærekandidat/ 

praksisbrevkandidat 
24 25 21 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/
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rettigheter og muligheter for tilrettelegging av opplæringen, og eventuelt alternative 

opplæringstilbud. Når elever står i fare for å avbryte opplæringen inviterer skolen eleven og 

eventuelle foresatte til samarbeidsmøter og involverer aktuelle instanser. OT-ansvarlig ved skolen 

orienteres fortløpende og deltar i prosessen.  

 

6.5 VIDERE OPPFØLGING VED AVBRUDD  

Dersom en elev avbryter opplæringen, skal den enkelte skole i samarbeid med OT-ansvarlig sikre 

at eleven får relevant oppfølging videre og involvere alle aktuelle instanser. OT inviteres som en 

hovedregel til et avbruddsmøte. Ved skoleavbrudd skal eleven og foresatte til ungdom under 18 

år ha relevant informasjon om rettigheter til videregående opplæring, og tilbys rask oppfølging 

fra OT videre. Avbruddsmelding og eventuell annen relevant informasjon sendes til rett OT-

veileder via fylkeskommunalt saksbehandlingssystem. 

OT-veileder etablerer kontakt snarest mulig (senest innen 2 uker) etter melding om avbrudd, eller 

når annen informasjon foreligger om at ungdommen er i OT sin målgruppe. Alle kontaktforsøk 

dokumenteres. Infobrev sendes fortløpende til ungdom og foresatte til ungdom under 18 år.  

Samtidig er OT et frivillig tilbud, og ungdommene kan takke nei til oppfølgingen. De 

ungdommene som ikke ønsker bistand får likevel et brev med informasjon og kontaktperson. Vi 

får opplyst at veilederne også er bevisste på at ungdommens situasjon kan endre seg raskt, og 

dermed tar kontakt igjen etter en stund i tilfelle ungdommen vil ombestemme seg. Ungdommens 

avslag gjelder dessuten kun for det inneværende skoleåret. Hvis de er i målgruppen og ikke er i 

OT, vil de derfor kontaktes igjen neste skoleår.  

Flere av de intervjuede påpeker at OT i all hovedsak er knyttet til elever på ordinære 

utdanningsprogram, og i liten grad er involvert i saker hvor eleven kommer fra de tre 

organiseringsformene som er fokuset for denne revisjonen. Enkelte informanter fra skolene og 

PPT er også av den oppfatning at OT utelukkende er for elever på ordinære utdanningsprogram, 

og at elevene på Hverdagslivstrening, Arbeidstrening og Grunnkompetanse ikke er en del av OT 

sin målgruppe. Også fra OT får vi opplyst at de kjenner best til elevene fra de ordinære 

utdanningsprogrammene. Det påpekes at «Vi må kanskje være enda tydeligere på hva vårt 

mandat er. Vi er nok noen ganger litt forsiktige med å komme med tiltak». Samtidig vises det til 

at når disse ungdommene har hatt et spesialpedagogisk skole- eller læretilbud er det ofte svært 

lite OT kan tilby dersom de avslutter utdanningsløpet. Det påpekes at elevene som går på 

Hverdagslivstrening og Arbeidstrening allerede får tett oppfølging og et svært tilrettelagt 

spesialpedagogisk tilbud som OT ikke kan «matche». OT er dermed i liten grad involvert i disse 

sakene. Samtidig påpekes det at det er svært få av disse som avbryter opplæringsløpet i 

utgangspunktet.   

I den grad OT er involvert i eventuelle saker fra de tre organiseringsformene, er det dermed i all 

hovedsak elever fra Grunnkompetanse egen gruppe. Disse oppleves å ha stor 
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motivasjonsproblematikk, og ofte sosioemosjonelle utfordringer. OTs opplevelse er at disse 

avbryter opplæring som følge av at de ikke klarer å møte på de ulike tilbudene, som f.eks. praksis 

i bedrift eller gruppene på skolen. En utfordring som løftes fram, er at det er begrenset hva OT 

kan tilby hvis de slutter. Skolen har gjerne involvert OT i prosessen, og funnet løsninger sammen. 

Da er litt av verktøykassen til OT brukt opp. Et viktig verktøy som gjenstår, er imidlertid 

samarbeidet med NAV. I den forbindelse framheves det som viktig at NAV får relevant 

informasjon slik at de kan kartlegge hvilke rettigheter ungdommen har og hvilke tiltak som kan 

være nyttige.  

 

6.5.1 TILTAK  

Vi får opplyst at det viktigste OT kan bidra med er økt gjennomføring av videregående 

opplæring. OT har en rekke tiltak for målgruppen:  

• Arbeidstrening via OT 

• Arbeidstrening via NAV 

• Privatisteksamen inkludert faglig veiledning 

• UngInvest 

• Kommunale tiltak  

• Veiledning/karriereveiledning/karriereverktøy  

Det vises til at Arbeidstrening via NAV og OT er det mest aktuelle tiltaket. Først må det 

imidlertid avklares om ungdommen er i stand til å mestre en ordinær arbeidstrening. Hvis ordinær 

Arbeidstrening ikke er aktuelt, har NAV flere avklarings- og oppfølgingstiltak, som eksempelvis 

AFT39.  

Også de ulike kommunene har en rekke tiltak rettet mot denne ungdomsgruppen, men tiltakene 

varierer fra kommune til kommune. Her nevnes blant annet «Møteplassen» i Karmøy kommune, 

som er et tilbud til ungdom mellom 15 og 25 år med ulike utfordringer. Målet er å gi trygghet og 

tilhørighet og skape motivasjon og mestring for veien videre.40 Oppfølgingstjenesten viser til at 

en del av deres jobb er å ha oversikten over de ulike kommunale tilbudene. De sier likevel at de 

ikke helt har denne oversikten over hva de ulike kommunene har av tiltak. 

 

39 Arbeidsforberedende trening. Dette er et tiltak for personer med behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt 

arbeidsmiljø i en oppstartsfase før en går over i Arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.  

40 Se mer her: https://www.karmoy.kommune.no/helse-og-omsorg/helse/folkehelse/slt/moteplassen/  

https://www.karmoy.kommune.no/helse-og-omsorg/helse/folkehelse/slt/moteplassen/
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Et annet tiltak som OT har en aktiv rolle i, er UngInvest.41 Målet for UngInvest-sentrene er å 

bidra til at ungdom mellom 16 og 24 år som slutter, eller står i fare for å slutte i videregående 

opplæring, fullfører videregående opplæring og kvalifiserer seg for arbeidslivet. Tiltakene som 

tas i bruk er basert på et styrkebasert tankesett hvor ungdommene og medarbeiderne jobber 

sammen i et likeverdig læringsfellesskap. Ungdommene skal få tett individuell oppfølging i 

senteret og i overgangen til opplæring i ordinær skole. Ikke alle ungdommene skal imidlertid 

videre til ordinært skoleløp – noen skal ut i arbeidspraksis eller annen virksomhet.  

I tillegg har også OT fra skoleåret 2020/2021 hatt et samarbeid med stiftelsen Christian Radich 

og Windjammer om et livsmestringsprogram for unge i alderen 16-25 år. Dette går over 40 dager, 

og målsetningen er tilbakeføring til videregående opplæring. Våren 2021 deltok 12 ungdommer i 

dette tiltaket.  

 

6.6 SAMARBEID MED NAV 

Oppfølgingstjenesten har ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen. I den 

forbindelse blir samarbeidsavtalen med NAV løftet fram som særlig viktig. Oppfølgingstjenesten 

Rogaland har sammen med NAV Rogaland utviklet samarbeidsrutiner for tettere oppfølging og 

veiledning av felles ungdommer i målgruppen. Antall ungdommer i denne gruppen er nå 878, og 

tallet har økt fra 396 i 2019/2020.  

Vi får opplyst at samarbeidet med NAV har utviklet seg mye de siste årene. OT og NAV har 

felles møter to ganger i året på systemnivå. Dette er en arena for erfaringsutveksling, 

kunnskapsdeling, og klargjøring av mandatene til hverandre. OT har også en avtale med NAV 

om at NAV skal invitere OT med på trekantsamtaler med de aktuelle ungdommene hvert år. Det 

vises til at NAV, i en travel hverdag, kan glemme å koble på OT. Dette oppleves uheldig dersom 

det jobbes mot videregående opplæring, som er et fylkeskommunalt ansvar og som OT kjenner 

bedre til og kan se flere muligheter innenfor.  

Enkelte fra NAV opplever imidlertid at OT sin rolle har blitt mer uklar, og at NAV og OT sine 

roller nå går mer over i hverandre enn tidligere. Dette knyttes blant annet til at NAV de siste 

årene har forsterket innsatsen rettet mot ungdom, med målsetning om å få unge ledige under 30 år 

 

41 UngInvest Stavanger ble fra høsten 2020 lagt inn som en avdeling under Møllehagen skolesenter. På samme tid ble 

UngInvest Rogaland utvidet med et eget senter i Nord-Rogaland, organisatorisk tilknyttet Hollenderhaugen 

skolesenter. Ungdommene søker selv med hjelp fra skolen eller Oppfølgingstjenesten. Inntak skjer lokalt og 

kontinuerlig.  
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raskere over i arbeid, utdanning eller annen aktivitet.42 «NAV har endret seg, og OT har blitt den 

samme». I tillegg vises det til at selv om OT i teorien har oppfølgingsansvaret, er det NAV som 

forvalter de økonomiske virkemidlene og insentivene. Der hvor OT påpeker at deres tjeneste 

kjenner bedre til mulighetene innenfor videregående opplæring, understeker NAV at de er bedre 

kjent med hvilke virkemidler som kan brukes, samt hvilke tiltak og muligheter som finnes 

utenom videregående opplæring. Ettersom NAV er bedre kjent med arbeidsmarkedet og forvalter 

de økonomiske virkemidlene, oppleves det ofte som både mer naturlig og hensiktsmessig at NAV 

selv går i dialog med potensielle arbeidsgivere, heller enn at OT gjør dette. Det vises også til at 

det gjerne er NAV som ofte blir primærkontakten til skolen og opplæringskontorene, og at OT av 

mange kan oppleves som et «ekstra ledd» en må gjennom. Selv om det teoretisk sett er OT som 

har koordineringsansvaret, opplever NAV at det i praksis ofte er de som har det. Det etterlyses en 

bedre organisering og ressursutnyttelse på dette punktet, for eksempel gjennom større grad av 

samlokalisering. NAV Karmøy viser eksempelvis til en relativt ny praksis med at OT-veileder er 

utplassert på NAV-kontoret en gang i måneden.  

 

6.7 SAMARBEID MED SKOLENE 

OT bistår de ungdommene som er utenfor opplæring til å søke seg inn igjen til videregående 

opplæring dersom det er aktuelt. OT samarbeider da med avgiverskole, slik at en sikrer at 

ungdommen søker der de kan få best mulig opplæring i forhold til ønsker og behov. I den 

forbindelse samarbeider OT også med PPT-kontakten på skolen.  

Samarbeidet med skolen er også viktig når elever står i fare for å avbryte opplæringen. Et 

forbedringsområde som løftes fram i denne sammenheng, er å involvere OT tidlig i prosessen. 

OT opplever at skolene strekker seg langt for disse elevene, og motiverte for å få til løsninger: 

«de tar ned månen for de». En fallgruve som løftes fram i denne sammenheng, er at det fort kan 

bli mer et opphold enn opplæring. Det påpekes at ungdommene kanskje heller kunne profittert av 

å kunne hente ut sine rettigheter hos NAV tidligere, og heller se om de kan søke seg inn igjen på 

et senere tidspunkt, når mulighetene for fullføring er bedre. Det understrekes at dette skjer 

unntaksvis, men at det finnes eksempler på elever som kunne blitt overført til OT tidligere.  

 

 

42 https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/forskningsrapporter-og-evalueringer-finansiert-av-

nav/rapporter-navs-tiltak-og-virkemidler/tid-for-aktivering  

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/forskningsrapporter-og-evalueringer-finansiert-av-nav/rapporter-navs-tiltak-og-virkemidler/tid-for-aktivering
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/forskningsrapporter-og-evalueringer-finansiert-av-nav/rapporter-navs-tiltak-og-virkemidler/tid-for-aktivering
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6.8 VURDERING  

Formålet med dette kapitlet har vært å undersøke hvordan denne elevgruppen følges opp av 

oppfølgingstjenesten (OT) dersom de har droppet ut av skolen. Etter vår vurdering har OT 

etablerte rutiner som sikrer at ungdommene i OTs målgruppe kontaktes og får aktuell oppfølging. 

OT har også oversikten over alle i målgruppen, men differensierer alle ungdommene ved bruk av 

statuskoder, og de har dermed ikke oversikt over hvor mange i målgruppen som tilhører den 

elevgruppen som denne forvaltningsrevisjonen konsentrerer seg om. Det er likevel bred enighet 

blant skolene at det er svært få, og nærmest ingen, av elevene på Hverdagslivstrening og 

Arbeidstrening som avslutter utdanningsløpene sine (jf. kapittel 2). Det er flere elever innen 

Grunnkompetanse i egen gruppe som slutter, og sjansen for å havne i OTs målgruppe er dermed 

reelt sett større for disse elevene enn for elevene på Hverdagslivstrening og Arbeidstrening.  

Samtidig opplever flere at OT i all hovedsak er knyttet til elever på ordinære utdanningsprogram, 

og enkelte er også av den oppfatning at OT som tjeneste utelukkende er for disse elevene. Vi vil 

understreke at elevene på de tre organiseringsformene like fullt som elever på ordinære 

utdanningsprogram er en del av OTs målgruppe. Etter vår vurdering er det uheldig at ikke alle er 

kjent med dette, særlig om det medfører at OT ikke kontaktes når disse elevene står i fare for å 

avbryte utdanningsløpene sine.  

Samtidig påpeker OT også selv at de kjenner best til elevene på ordinære utdanningsprogram, og 

dermed er forsiktige med å foreslå tiltak for elevgruppen denne forvaltningsrevisjonen dreier seg 

om. I tillegg framkommer det at det i utgangspunktet er lite OT kan tilby disse elevene når de 

først har sluttet, foruten å koble på NAV. Som vi ser av oversikten i kapittel 2, er én av fire 

lærekandidater utenfor arbeid og utdanning, og Grunnkompetanse egen gruppe er også den 

organiseringsformen med høyest andel elever som slutter i løpet av skoleåret. Som tidligere nevnt 

er dette sårbare elever som har utfordringer knyttet til blant annet kognitive evner og 

psykososiale vansker, og med behov for tett oppfølging. For at disse ungdommene skal kunne 

lykkes med å komme tilbake til skole eller jobb etter å ha avbrutt utdanningsløpet sitt, er det 

viktig at OT har kompetanse til å ta dem imot og følge de opp. Etter vår vurdering kan OT få opp 

et større moment overfor denne elevgruppen enn det de har i dag. Vi anbefaler fylkeskommunen 

å undersøke hvordan OT kan sikre en bedre oppfølging av elever med tilrettelagt opplæring. 

Det er OT som har ansvar for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen fra ulike 

instanser. I den forbindelse blir samarbeidsavtalen med NAV løftet fram som særlig viktig. 

Oppfølgingstjenesten Rogaland har sammen med NAV Rogaland utviklet samarbeidsrutiner for 

tettere oppfølging og veiledning av felles ungdommer i målgruppen. Samtidig opplever enkelte 

fra NAV at OT sin rolle har blitt mer uklar etter at NAV de siste årene har forsterket innsatsen 

rettet mot ungdom. Selv om det teoretisk sett er OT som har koordineringsansvaret, opplever 

NAV at det i praksis ofte er de som har det, og det etterlyses en bedre organisering og 

ressursutnyttelse på dette punktet. Den nye organiseringen av samarbeidet mellom NAV Karmøy 

og OT framstår som et godt eksempel på hvordan dette kan løses.  
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6.8.1 ANBEFALING  

Vi anbefaler fylkeskommunen å: 

• undersøke hvordan Oppfølgingstjenesten i større grad kan sikre en bedre oppfølging av 

elever med tilrettelagt opplæring. 

 

 

7 OVERGANG TIL ARBEIDSLIVET 
 

I dette kapitlet undersøker vi hvordan skolene tilrettelegger for overgangen fra videregående 

skolene og over i arbeidslivet, for de elevene som har arbeidslivet som forventet utfall av 

opplæringen sin.  

7.1 KUNNSKAPSSTATUS OG REVISJONSKRITERIER  

Forskning og annet 

Meld. St. 25 (2020-2021) Likeverdsreformen viser til at en stor andel av de unge med 

funksjonsnedsettelse har fått innvilget uføretrygd når de er 19 år. Mangelfulle samarbeidsrutiner 

og uklar ansvarsfordeling fører derfor ofte til at mange går over til et voksenliv preget av 

passivitet. Erfaringer fra 0-24-samarbeidet43 viser at overgangen fra skole til arbeidsliv ofte 

fungerer dårlig, blant annet på grunn av at NAV kommer sent inn.  

Av Meldt. St. 25 framgår det at mange unge med alvorlig sykdom, skade eller 

funksjonsnedsettelse opplever at det ikke er noe arbeidstilbud til dem når de går ut av skolen. 

Dette handler mye om graden av samarbeid, og kvaliteten på samarbeidet, mellom NAV, 

arbeidslivet og de videregående skolene, og dels om mangel på tiltaksplasser (VTA)44. Skolene 

etterlyser blant annet at NAV kommer tidligere inn i prosessen i forbindelse med overgangen fra 

skole til arbeid. Selv om den primære målsettingen er overgang til ordinært arbeid, vil dette trolig 

 

43 0-24-samarbeidet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og 

velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådene 

og Politidirektoratet. Formålet med samarbeidet har vært å støtte opp om og styrke nødvendig samordning og 

samarbeid i fylker og kommuner, til det beste for barn og unge og deres familier.  

44 VTA er et arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer som mottar uføretrygd eller i nær fremtid ventes å få innvilget 

uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Deltakerne i VTA gis fast tilsetting i en 

skjermet virksomhet eller i en ordinær virksomhet som mottar tilskudd til oppfølging av deltakeren. De som er 

ansatte gjennom VTA mottar i utgangspunktet ikke lønn, siden en forutsetning for å delta er at de er uføretrygdet, 

men de fleste skjermede virksomheter har inngått tariffavtale om en bonuslønn som kommer i tillegg.  
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være vanskelig å oppnå for mange innen målgruppen. Går de ut av skolen uten arbeidstilbud, kan 

det samtidig føre til at de taper de ferdighetene de har opparbeidet.  

I Meld. St. 25 er et av regjeringens sentrale mål at flere personer med funksjonsnedsettelse får 

mulighet til å være i arbeid. For enkelte med funksjonsnedsettelse vil det være lite realistisk å bli 

ansatt på det åpne arbeidsmarkedet på ordinære vilkår. For disse kan VTA være et egnet 

alternativ.  

Statistikk fra Bufdir viser at kun 48 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne mellom 25-

39 år er i arbeid, mot 82 prosent i befolkningen i samme aldersgruppe for øvrig. Det skal påpekes 

at type funksjonsnedsettelse har innvirkning på sysselsettingen, og særlig de som har hatt 

funksjonsnedsettelsen fra ung alder, samt personer med psykiske-, kognitive- og 

mobilitetsvansker er mer utsatt. Dersom flere av disse kommer i arbeid, kan det gi store 

samfunnsøkonomiske gevinster, i tillegg til økonomiske og helsemessige gevinster som arbeid gir 

for den enkelte.  

Lavt utdanningsnivå er den viktigste forklaringsfaktoren til at færre personer med nedsatt 

funksjonsevne er i arbeid sammenlignet med befolkningen for øvrig. Av personer med nedsatt 

funksjonsevne har 40 prosent ikke utdanning utover grunnskolen, mot 25 prosent av befolkningen 

totalt.45 Dersom disse tar videregående utdanning har de 2,3 ganger større sjanse for å være 

yrkesaktiv. I en rapport fra Nyanalyse AS46 vises det til at funksjonshemmede er overrepresentert 

i frafallsstatistikken, men de mangler konkrete tall på hvor mange personer med nedsatt 

funksjonsevne som fullfører videregående skole sammenlignet med andre.  

En rapport fra 0-24-samarbeidet47 viser til at manglende samordning og koordinering kan ha 

negativ effekt på gjennomføring av videregående opplæring fordi mange tjenester griper inn i 

hverandre. Det framheves at overgangssituasjoner i liten grad fungerer godt for unge med nedsatt 

funksjonsevne, og at overgangene blir mer utfordrende jo eldre de blir. Særlig overgangen fra 

skole til arbeidsliv fungerer ikke godt nok, blant annet fordi NAV kommer for seint på banen, og 

fordi NAV gir lite adekvat hjelp for arbeidstilknytning. Det vises til at skolen dermed får mye 

ansvar når det gjelder å finne arbeidsplasser til eleven.  

 

45 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Utdanning/#heading121841  

46 Nyanalyse AS. (2016) Samfunnsgevinst ved redusert frafall og passivitet.  

47 0-24-samarbeidet. (2019) Bedre informasjon og mer samordnede og koordinerte tjenester for barn og unge med 

nedsatt funksjonsevne og deres familie. 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Arbeid/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Utdanning/#heading121841
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For å få til en god overgang til arbeidslivet for disse elevene, framhever en NOVA-rapport48 

viktigheten av at lærerne tenker arbeidstilknytning tidlig, vanligvis i løpet av andre skoleår. Dette 

innebærer at lærerne begynner tidlig å se etter hvilke evner og muligheter eleven har gjennom 

grundig kartlegging, at lærerne starter å lete etter egnet arbeidssted for disse elevene samtidig 

som de forsøker å se hva de kan «passe til». 

Rapporten framhever at for elever med utviklingshemming er det særlig viktig at overgangene 

baserer seg på et godt faglig samarbeid. Mangelfulle samarbeidsrutiner og uklare 

ansvarsfordelinger går utover elevene, og fører ofte til utrygge overganger til et voksenliv preget 

av passivitet og uvisshet. Det vises til at mange skoler i langt større grad samarbeider med 

arbeidsgivere enn med NAV, som ofte kommer på banen sent fordi deres primære oppgaver ikke 

er koblet til skolegang. Skolenes erfaring er også at NAV i liten grad tenker at elever med 

utviklingshemming skal ut i arbeid. Det manglende overgangssamarbeidet gjør at NAV ikke blir 

tilført nødvendig kunnskap om elevenes ferdigheter og ønsker. Skolene på den annen side ønsker 

NAV sin involvering for å lette arbeidet med å finne praksisplasser og for å få overført relevant 

kunnskap om den enkelte elev til NAV med tanke på fremtidig arbeidsutprøving.  

Etter kunnskapsstatusen over utleder vi følgende revisjonskriterier:  

Revisjonskriterier: 

• Skolene bør ha tidlig fokus på arbeidstilknytning, dvs. at elevenes evner og muligheter 

kartlegges tidlig  

• Skolene legger til rette for et overgangssamarbeid med NAV  

 

7.2 FORBEREDENDE AKTIVITETER  

Hvordan elevene forberedes til arbeidslivet avhenger av hvilken organiseringsform de går på og 

hvilke mål de har. Som nevnt skal elevene på Hverdagslivstrening som oftest over til kommunale 

dag- og/eller aktivitetstilbud etter endt skolegang. For enkelte av disse kan målet være VTA-

plass, men for brorparten vil hovedfokuset være å forberede dem til å kunne delta mest mulig 

selvstendig i framtidig bo- og fritidssituasjon. For elevene på Arbeidstreninger målet som oftest 

tilrettelagt arbeid, mens elevene på grunnkompetanse som hovedregel sikter mot 

lærekandidatordningen. Dette delkapitlet omhandler hvilke forberedelser som gjøres fra skolene 

sin side før overgangen til arbeidslivet, for de elevene som skal ut i arbeidslivet – altså 

hovedsakelig elevene på Arbeidstrening og grunnkompetanse. 

 

48 Gundersen, T. & Seeberg, M. L. (2018). Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt 

funksjonsevne. Kunnskapssammenstilling (2019-2017). Notat 4/18. NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus  
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Et fellestrekk for alle de utvalgte skolene er at en tidlig starter å kartlegge aktuelle yrkesretninger 

etter endt skolegang. Første skoleår brukes til å bygge relasjoner, trygge elevene og skape 

struktur og forutsigbarhet, samtidig som en også kartlegger og avklarer hva elevene mestrer, 

trives med og har behov for, samt hvilken yrkesvei de kan tenke seg. Flere viser også til at 

undervisningen er jobbrettet, i form av at den skal hjelpe elevene med å bli jobbklare. Dette kan 

eksempelvis innebære opplæring og refleksjoner rundt hva som kreves for å ha en jobb og hvilke 

forventninger som stilles i arbeidslivet, men også trening i for eksempel sosial kompetanse. 

«Elevene forberedes til det som kommer etter skolegangen».    

En viktig del av forberedelsene til arbeidslivet er arbeidspraksis i bedrift, enten tilrettelagt eller 

ordinær. Som regel går ikke elevene ut i praksis før andre året, men dette varierer fra elev til elev. 

Også hyppigheten på praksisen varierer etter elevenes forutsetninger og behov – mens noen er i 

praksis hver dag, har andre en ordning med kombinert skole og praksis. Vi får også opplyst at 

praksisen tilpasses elevenes interesser. Dette kan innebære at en elev gjerne prøver ut flere 

arbeidsplasser før han eller hun finner «den rette», og/eller at eleven også får muligheten til å 

prøve ut praksisplasser som ikke nødvendigvis er relatert til utdanningsprogrammet han eller hun 

i utgangspunktet tilhører. Dersom en elev som i utgangspunktet går barne- og 

ungdomsarbeiderfaget eksempelvis ikke trives i praksis relatert til utdanningsområdet (for 

eksempel barnehage, skole), legger skolen til rette for at eleven kan prøve seg ut på 

arbeidsplasser relatert til andre fagområder. Alle skolene vektlegger betydningen av å være 

fleksible angående dette.  

For elevene på Arbeidstreninger det dessuten utbredt med intern arbeidspraksis på skolen første 

året. På Jåttå kan eksempelvis elevene være i praksis i skolekantinen, mens Bryne har et vaskeri. 

De intervjuede fra Åkrehamn viser også til at enkelte gjerne ikke klarer å være i en 

opplæringsbedrift med det første, og at ungdomsbedrift49 da kan være et godt alternativ å øve seg 

på i første omgang. Både framgangsmåten, hyppigheten og tidspunktet for praksis tilpasses med 

andre ord elevenes behov og forutsetninger.  

Strand har de siste 4-5 årene hatt en egen praksiskoordinator i 40 prosent stilling. Det at én 

person er dedikert til dette arbeidet oppleves svært positivt og mer hensiktsmessig enn den 

tidligere ordningen hvor hver kontaktlærer måtte ta kontakt med de forskjellige bedriftene. Vi får 

opplyst at ordningen også har gitt resultater, i form av at flere elever er ute i praksis nå enn 

tidligere. Skolen opplever at det hadde vært en fordel om flere skoler også hadde en tilsvarende 

ordning, slik at en kunne hatt erfaringsutveksling på tvers.  

  

 

49 I ungdomsbedrift får elever i videregående opplæring erfaring med å etablere, drive og avvikle sine egne 

ungdomsbedrifter gjennom et skoleår.  
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7.3 OVERGANGEN TIL ARBEIDSLIVET – SAMARBEID MED NAV 

Skolene starter forberedelsene av overgangen i løpet av det siste året/halvåret av skolegangen. I 

løpet av denne tiden arrangeres overføringsmøter med aktuelle aktører. For elever som skal over i 

lærekandidatordningen arrangeres det eksempelvis overføringsmøter med blant annet det aktuelle 

opplæringskontoret og bedriften. For noen av disse vil også NAV være involvert dersom det er 

aktuelt med ulike støtteordninger, som for eksempel mentorordning.  

Hvorvidt NAV er involvert i overgangen avhenger først og fremst av den enkelte elevs situasjon. 

Elevene på Hverdagslivstrening og Arbeidstrening har som regel ansvarsgrupper som NAV 

gjerne deltar på i løpet av det siste året/halvåret på skolen. Dette er også elever som i større grad 

er avhengig av støtteordninger fra NAV enn de elevene som skal over i lærekandidatordningen.  

I hvilken grad og når NAV involveres i overgangen avhenger samtidig av eventuelle avtaler 

enkeltskoler har med NAV. For eksempel har NAV Strand i en årrekke hatt en avtale med skolen 

om at NAV blir involvert på fellesmøtene som foregår siste året på videregående. Dette gjelder 

for de elevene man ser for seg vil ha behov for bistand fra NAV i forbindelse med overgangen til 

arbeidslivet. Hensikten er å trygge elevene i denne overgangen. NAV Strand har dessuten de to 

siste årene også deltatt i et prosjekt i samarbeid med Strand videregående skole, som blant annet 

innebærer at en ansatt fra NAVs ungdomsteam er lokalisert på skolen en gang i uken. Skolen 

opplever dette som en nyttig ordning, da NAV-kontakten kan bidra med å både informere om 

rettigheter, i tillegg til å fungere som en «inngangsport» til de lokale NAV-kontorene i form av å 

koble elevene på deres lokale NAV-kontakt i hjemkommunen. Det vises til at det har vært 

vanskelig for skolen å få kontakt med NAV tidligere, og at samarbeidsprosjektet har ført til at 

NAV kan kobles raskere på. Skolen har også fått alle telefonnumrene til de lokale NAV-

veilederne på NAV Strand. NAV, på sin side, har også opplevd positive effekter av ordningen. 

Det vises blant annet til at nærheten til skolen gjør at NAV får en bedre forståelse av hvordan 

skolen jobber, hvilken informasjon de sitter på, og hvordan både skolens og NAV sine 

virkemidler best kan kombineres.  

Også Åkrehamn videregående skole viser til et tett samarbeid med NAV Karmøy. Fra NAV får vi 

opplyst at i lys av urovekkende statistikk om økende antall unge uføre, har avdelingen de siste 

årene hatt et fokus på ungdom og tidlig kontakt med skoler for å kunne komme tidligere inn i 

prosessen. I motsetning til Strand har ikke Åkrehamn en egen NAV-kontakt lokalisert på skolen, 

men heller en avtale om at skolen tar kontakt med NAV når de er usikre, eller har elever de ikke 

vet veien videre på. Dette kan eksempelvis omhandle generelle spørsmål om rettigheter, eller 

konkrete elevsaker. «Vi har en innstilling om at uansett hva skolen ringer om, så skal vi stille 

opp». Det vises til at i de aller fleste sakene hvor de har vært involvert har ikke eleven hatt behov 

for bistand fra NAV i etterkant. Inntrykket er at NAVs involvering har fungert som en trygghet i 

form av en bekreftelse på at de kan kunne bistå med aktuelle virkemidler og økonomiske 

insentiver til arbeidsgivere hvis det viser seg nødvendig, og at denne tryggheten på mange måter 

har vært tilstrekkelig. Både skolen og NAV beskriver samarbeidet som godt. I likhet med Strand, 

har også Åkrehamn telefonnumrene til alle de lokale NAV-veilederne.  
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Åkrehamn viser også til verdien av at arbeidet skolen gjør med elevene medfører at arbeidsevnen 

ofte er avklart før skoleslutt. På denne måten utgjør skolens avklaringer, informasjon og 

dokumentasjon et godt grunnlag for NAV til å fatte raske beslutninger når de deltar på 

fellesmøtene siste året. Veien videre og nødvendige tiltak, tilskudd og støtteordninger kan 

dermed bli avklart på et tidligere tidspunkt. I den forbindelse opplyser også NAV Strand at det 

ikke kun er dokumentene relatert til selve opplæringsmålene og måloppnåelse som er viktig, men 

også sosialfaglig rapport og informasjon fra kontaktlærer om hvordan eleven trives og fungerer i 

ulike settinger. Dette beskrives som nyttig, og som noe NAV ofte har savnet tidligere. På den 

måten har NAV bedre forutsetninger for tidlige avklaringer, heller enn å begynne forfra.  

I utgangspunktet skal ikke NAV være involvert i saker angående elever med mindre de har 

droppet ut av skolen. Med andre ord er samarbeidet basert på at det enkelte NAV-kontoret har tatt 

et aktivt valg om å bistå mens eleven fortsatt har elevstatus. En ulempe som løftes fram med 

dette, er at bistanden blir personavhengig, da ikke alle har et slikt samarbeid. Dette gjenspeiles 

også i intervju med Jåttå og Bryne, som opplever at regelverket både innad i kommunen og 

mellom kommunene tolkes forskjellig, og etterlyser mer lik praksis. På Bryne har det også vært et 

sterkt ønske om et tettere samarbeid med NAV, og det vises til NAV Strand sin ordning. 

Potensielle fordeler som nevnes med en egen NAV-kontakt på skolen, er mer kunnskap om hva 

elevene kan ha rett på og ulike støtteordninger, i tillegg til at NAV-kontakten kan vise vei i 

«NAV-systemet». Vi er kjent med at Bryne i løpet av denne revisjonen har fått en fast 

kontaktperson fra NAV Time/Klepp sitt ungdomsteam som skal ha en kontordag på skolen en 

dag i uken. Også NAV viser til at denne ordningen har vært sterkt ønsket fra deres side, og 

opplever den nye ordningen som positiv.  

På Jåttå er det mer delte meninger om NAV-kontakt på tvers av de ulike organiseringsformene. 

Elevene på Jåttå har stor geografisk spredning, og skolen forholder seg dermed til en rekke NAV-

kontorer. Det stilles derfor spørsmål om en NAV-kontakt derfor kun hadde blitt en ekstra 

«omvei». Andre mener imidlertid at det hadde vært nyttig med en NAV-kontakt som kunne 

bistått elevene inn i systemet. Det vises til at det er vanskelig å få kontakt med NAV, samtidig 

som elevene selv må registrere seg, noe som kan være en stor terskel for en del elever. Et annet 

moment er at med mindre elevene har ansvarsgrupper, kommer NAV på banen i etterkant av 

overgangen. Vi får opplyst at elevene på grunnkompetanse som regel ikke har ansvarsgrupper.  

 

7.4 OPPFØLGING ETTER OVERGANG 

Skolen har i utgangspunktet ingen oppfølgingsansvar når ungdommene ikke har status som elever 

lenger. For lærekandidatene er det opplæringskontorene og bedriftene som skal stå for 

oppfølgingen. Noen skoler har likevel en fastsatt praksis for oppfølging i etterkant. Eksempelvis 

tilbyr både Åkrehamn og Strand oppfølging det første halvåret etter overgangen, mens Bryne 

fortsetter å følge opp i 2-3 måneder. Jåttå, på den andre siden, har ikke en praksis med oppfølging 

etter overgangen.  
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Åkrehamn opplever at overgangen for mange kan være sårbar, og at det for enkelte skal «lite til» 

før de avslutter løpet. Det vises til at det er skolen som kjenner elevene best, og at både elever og 

foreldre gjerne tar kontakt med skolen dersom det oppstår utfordringer. I praksis er det derfor ofte 

skolen som blir primærkontakten selv om elevene i teorien har sluttet på skolen. Også Bryne 

viser til at dette er en elevgruppe som ofte har mange utfordringer (jf. kapittel 2), og at de gjerne 

har et behov for at skolen kan bistå også etter overgangen til arbeidslivet. Strand viser i tillegg til 

forskjeller på hvordan opplæringskontorene følger opp lærekandidatene. Samtidig er en eventuell 

praksis for oppfølging av elevene etter overgangen til arbeidslivet avhengig av velvilje blant 

ansatte. «Oppfølgingen er dugnad». Åkrehamn påpeker at det mest ideelle hadde vært om skolen 

hadde et større (formelt) oppfølgingsansvar her, og mener en slik ordning ville gitt bedre 

forutsetninger for å lykkes. Det forutsetter imidlertid at skolene får ressursene som medfølger et 

slikt ansvar.  

Også PPT påpeker at overgangen fra videregående til arbeidslivet er stor, og ofte oppleves utrygg 

for elevene. I likhet med Åkrehamn, har også PPT hatt et ønske om at skolen skal stå for 

oppfølgingen av lærekandidatene, og det vises til at god oppfølging med relasjonell støtte vil gi 

bedre forutsetninger for fullføring. Under sluttføringen av prosjektet fikk vi opplyst at det i juni 

2022 kom midler til dette fra Kunnskapsdepartementet, og at skolene nå skal ha ansvar for å følge 

opp lærekandidatene ut hele løpet.  

 

7.4.1 UTFORDRINGER  

Et moment som løftes fram av flere, er at det er vanskelig å finne aktuelle arbeidsplasser til 

lærekandidatene. Dette knyttes både til manglende kunnskap om lærekandidatordningen blant 

bedrifter og opplæringskontorer, samt at arbeidsmarkedet generelt mangler stillinger som 

samsvarer med den type kompetanse som lærekandidatene besitter etter de er ferdige. Dersom 

elevene står uten jobb etter at de har fullført og fått kompetansebevis, er det NAV som i 

utgangspunktet skal på banen. Det samme gjelder hvis elevene som er ferdige med skolegangen 

ikke lykkes med å få opplæringskontrakt. NAV har en rekke støtteordninger og tiltak som kan 

fungere som økonomiske insentiver for bedrifter til å ta imot lærekandidater og/eller ansette de 

etter at de har fullført. Eksempler på slike tiltak er inkluderingstilskudd, lønnstilskudd, 

mentorordning, kurs mm. Vi får opplyst at mange av tiltakene gir samme nytte, og at muligheten 

for å kombinere tiltak er stor.  

Et annet moment som løftes fram i forbindelse med overgangen til arbeidslivet, er en opplevelse 

av at NAV kan ha en tendens til å raskt innvilge uføretrygd for elevene på arbeidstrening. Det 

skal påpekes at uføretrygd er nødvendig for mange av disse elevene, og en forutsetning for å 

eksempelvis få en VTA-plass. Innvendingene i intervjuene er rettet mot at NAV også har en 

tendens til å innvilge uføretrygd for elevene som skolen i utgangspunktet vurderer hadde klart å 

skaffe og/eller beholde en jobb dersom de hadde fått god oppfølging. Vi får eksempelvis oppgitt 

eksempler på elever som har hatt en fast jobb i boks etter endt skolegang, men som etter kort tid 

likevel har fått innvilget uføretrygd. Det vises imidlertid til forskjeller mellom kommunene her, 

og noen oppleves som mer løsningsorienterte enn andre. Åkrehamn er et eksempel på en skole 
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som har opplevd bedring på dette området. «Før fikk de ufør i 18-årsgave». Det vises til at 

samarbeidet på systemnivå har ført til en økt forståelse for det arbeidet skolen utfører, og hvordan 

NAV kan bruke informasjonen som skolen sitter på. Det påpekes at det nå er arbeidsevnen som er 

i fokus, og ikke den eventuelle diagnosen.  

 

7.5 VURDERING  

Formålet med dette kapitlet har vært å undersøke hvordan fylkeskommunen/skolene tilrettelegger 

for overgangen fra videregående og over i arbeidslivet. For å få til en god overgang er det viktig 

at lærerne tenker arbeidstilknytning tidlig. Gjennomgangen viser at skolene starter å kartlegge 

elevenes evner, interesser og mulige yrkesmuligheter i løpet av første skoleår. Elevene forberedes 

også til arbeidslivet gjennom arbeidsrettet undervisning og arbeidspraksis internt på skolen 

og/eller i bedrift. Både framgangsmåten, hyppigheten og tidspunktet for praksis tilpasses den 

enkelte elevs behov og forutsetninger. Etter vår vurdering gir dette et godt utgangspunkt for en 

vellykket overgang til arbeidslivet.  

Tidligere nasjonale undersøkelser viser at overgangen fra skole til arbeidsliv ikke fungerer godt 

nok, blant annet fordi NAV kommer sent på banen. Gjennomgangen viser at samarbeidet med 

NAV varierer fra skole til skole. Samarbeidet med NAV generelt oppfattes å følge en relativt 

fastsatt praksis for elever som har ansvarsgrupper. Som regel gjelder dette for elever på 

Hverdagslivstrening og Arbeidstrening. Hvorvidt NAV involveres utover dette, avhenger 

nødvendigvis av den enkelte elevs situasjon, men også av eventuelle avtaler mellom den enkelte 

skole og NAV. Altså; mens noen skoler ser ut til å ha et mer ad hoc-samarbeid med NAV, har 

andre et mer strukturert samarbeid.   

Blant våre utvalgte skoler har både Åkrehamn, Strand og (nylig) Bryne et etablert samarbeid med 

NAV. Dette er organisert noe ulikt. Mens Åkrehamn har en avtale om at skolen tar kontakt med 

NAV når de har behov, har Strand en fast kontaktperson fra NAV utplassert på skolen en dag i 

uken. På disse skolene er det også en fastsatt praksis med å invitere NAV med på fellesmøtene 

siste året for elevene skolen tenker det er aktuelt for. Bryne har nylig etablert samme ordning som 

Strand. Både skolene og NAV viser til positive erfaringer med samarbeidet. Skolene viser til at 

det tradisjonelt sett har vært vanskelig å få kontakt med NAV, og opplever at samarbeidet sørger 

for en «inngangsport». Det løftes også fram som positivt at NAV kan informere om rettigheter og 

vise vei i «NAV-systemet». Fra NAV sin side er det positivt at de får en bedre forståelse av 

hvordan skolen jobber med disse elevene og hvilken informasjon de sitter på. 

Overgangssamarbeidet mellom Åkrehamn og NAV Karmøy fører til at NAV får tilført nødvendig 

kunnskap om elevenes ferdigheter og ønsker, og på den måten kan fatte raskere beslutninger om 

eventuelle støtteordninger og tiltak. Også NAV Strand viser til verdien av dette, og påpeker at 

dette er noe NAV gjerne har savnet tidligere.  

Etter vår vurdering har både Åkrehamn, Strand og nå nylig Bryne gjennom etablerte 

samarbeidsrutiner lagt til rette for et godt overgangssamarbeid med NAV. Jåttå, på den andre 
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siden, har ikke slike samarbeidsrutiner, og viser til at NAV først kommer på banen i etterkant av 

overgangen. Grad av samarbeid, og hvordan samarbeidet organiseres, oppfattes å være opp til 

hver enkelt skole/NAV- kontor. Forskjellene ser heller ikke ut til å kunne forklares av skolens 

størrelse eller nedslagsfelt. Eksempelvis er Bryne en av landets største skoler med elever fra en 

rekke kommuner, mens Åkrehamn på den andre siden er en mindre skole hvor flertallet av 

elevene kommer fra Karmøy kommune. Snarere ser samarbeidet ut til å være avhengig av 

initiativ og vilje fra den enkelte skole og NAV-kontor.  

Forskningen viser til at overgangen fra skole til arbeidsliv for denne elevgruppen er sårbar, og at 

mangelfulle samarbeidsrutiner ofte fører til utrygge overganger til et voksenliv preget av 

passivitet. Med dette som bakteppe, vil variasjonen rundt grad og organiseringen av 

overgangssamarbeidet nødvendigvis kunne gi elever på forskjellige skoler ulike forutsetninger 

for å kunne lykkes i overgangen. For å skape et mer likeverdig tilbud, bør fylkeskommunen etter 

vår vurdering tilstrebe lik praksis når det gjelder overgangssamarbeidet mellom skolene og NAV.  

Gjennomgangen tyder dessuten på at et bedre samarbeid med NAV også potensielt kan bidra til å 

forhindre eller utsette et voksenliv preget av passivitet for enkelte i denne elevgruppen. Tidligere 

undersøkelser viser til at en stor andel av de unge med funksjonsnedsettelser tidlig får innvilget 

uføretrygd, og at dette kunne ha blitt utsatt/ forhindret ved bedre samarbeidsrutiner. Dette er også 

noe som framkommer i vår gjennomgang, samtidig som det av enkelte vises til at samarbeidet har 

gitt NAV en bedre forståelse av skolens arbeid og gjør at NAV får tilført kunnskap om elevenes 

ferdigheter og ønsker. Gode rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling kan dermed 

potensielt også bidra til å forhindre/utsette et voksenliv preget av passivitet.  

 

7.5.1 ANBEFALING 

Vi anbefaler fylkeskommunen å: 

• undersøke mulighetene for å etablere et formelt overgangssamarbeid mellom skoler med 

tilrettelagte avdelinger og NAV.  
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VEDLEGG 
Kilder 

Muntlige kilder 

PPT fylkeskommunen: 

• Seksjonssjef PPT 

• Spesialrådgiver PPT 

• PPT rådgiver Bryne VGS 

• PPT rådgiver Jåttå VGS 

• PPT rådgiver Strand VGS 

• PPT rådgiver Åkrehamn VGS 

Inntakskontoret 

• Seksjonssjef KAD 

• Fagkoordinator  

Opplæringstjenesten 

• Fagleder  

Bryne VGS: 

• Rektor 

• Avdelingsleder Grunnkompetanse 

• Avdelingsleder Hverdagslivstrening  

• Avdelingsleder Arbeidstrening 

• Adjunkt Grunnkompetanse  

• Lærer Arbeidstrening 

• Pedagog Hverdagslivstrening 

Jåttå VGS: 

• Rektor 

• Avdelingsleder tilrettelagt opplæring, innen spesialpedagogikk 

• Avdelingsleder Elevtjenesten 

• Lærer spesialundervisning 

• Kontaktlærer Grunnkompetanse  

Strand VGS: 

• Rektor 

• Avdelingsleder tilrettelagt avdeling  

• Avdelingsleder læringsteam 



 

Side 101 av 106  Tilrettelagt opplæring til elever med omfattende og sammensatte læringsvansker – Rogaland fylkeskommune 

• Teamleder og fagleder Hverdagslivstrening og Arbeidstrening 

• Teamleder og fagleder Grunnkompetanse i egen gruppe 

Åkrehamn VGS:  

• Avdelingsleder alternativ opplæring  

• Avdelingsleder Grunnkompetanse 

• Koordinator og kontaktlærer Grunnkompetanse 

• Adjunkt Hverdagslivstrening  

• Adjunkt Arbeidstrening  

 

NAV 

• NAV kontakt Bryne VGS 

• NAV kontakt Strand VGS 

• NAV kontakt Åkrehamn VGS 

 

Skriftlige kilder  

• Opplæringsloven med forskrifter  

• Rogaland fylkeskommunes retningslinjer og rutiner 

• Veilederen Spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet  

• Søkerhåndbok for rådgivere, Rogaland fylkeskommune 

• Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap 

• Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på, tidlig innsats Søkerhåndbok for rådgivere, Rogaland 

fylkeskommune 

• Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden 

• Meld. St. 25 (2020-2021) Likeverdreformen 

• Fylkeskommunens hjemmeside 

• Kvalitetsmelding 2021 Rogaland fylkeskommune 

• Internt notat; Behov for økt antall fagstillinger ved PPT, Rogaland fylkeskommune 

• Utdanningsdirektoratet sin veileder for spesialundervisning 

• SSB 

• Saksframlegg, sak 52/21, Opplæringsutvalget. 

• Markussen, E., Grøgaard, J.B. og Hjetland, H.N. (2018) «Jeg vet ikke hva alternativet skulle 

vært». Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av 

lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov. Rapport 2018:8. 
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https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/tilrettelagt-opplaering/a/032966 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/Endringer-

i-reglene-for-inntak-og-formidling/ 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Gjennomforing_vgo/#h

eading25692 

Ungdom i oppfølgingstjenesten - statistikk (udir.no) 

https://www.karmoy.kommune.no/helse-og-omsorg/helse/folkehelse/slt/moteplassen/  

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/forskningsrapporter-og-evalueringer-
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Vedlegg 1 Tilbudsstruktur 

Studieforberedende utdanningsprogram 

• Idrettsfag (ID)  

• Kunst, design og arkitektur (KD)  

• Medier og kommunikasjon (ME)  

• Musikk, dans og drama (MD)  

• Studiespesialisering (ST)  

Yrkesfaglige utdanningsprogram:  

• Bygg- og anleggsteknikk (BA)  

• Elektro og datateknologi (EL)  

• Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FD)  

• Helse- og oppvekstfag (HS)  

• Håndverk, design og produktutvikling (DT)  

• Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM)  

https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/tilrettelagt-opplaering/a/032966
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/Endringer-i-reglene-for-inntak-og-formidling/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/Endringer-i-reglene-for-inntak-og-formidling/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Gjennomforing_vgo/#heading25692
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/Gjennomforing_vgo/#heading25692
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/ungdom-utenfor-opplaring-og-arbeid/
https://www.karmoy.kommune.no/helse-og-omsorg/helse/folkehelse/slt/moteplassen/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/forskningsrapporter-og-evalueringer-finansiert-av-nav/rapporter-navs-tiltak-og-virkemidler/tid-for-aktivering
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/forskningsrapporter-og-evalueringer-finansiert-av-nav/rapporter-navs-tiltak-og-virkemidler/tid-for-aktivering
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Utdanning/#heading121841
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• Naturbruk (NA)  

• Restaurant- og matfag (RM)  

• Salg, service og reiseliv (SR)  

• Teknologi- og industrifag (TP) 
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Vedlegg 2 – Årshjul for inntaksteamet 
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Vedlegg 3 – Innhold i sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, IOP 

Den sakkyndige vurderingen skal blant annet greie ut og ta standpunkt til, jf. opplæringsloven § 

5-3: 

• Eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 

• Lærevansker hos eleven og andre forhold som er viktige for opplæringen. 

• Realistiske opplæringsmål. 

• Om en kan avhjelpe elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet. 

• Hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. I den forbindelse skal en 

vurdere organisering, kompetansebehov og tidsressurs. 

Ifølge veileder for spesialundervisning50 skal den sakkyndige vurderingen være klar og tydelig på 

hva som er et forsvarlig opplæringstilbud for eleven. Den er også et viktig grunnlag for utforming 

av individuell opplæringsplan (IOP) som skolen har ansvar for å lage. Innholdet bør derfor være 

så konkret som mulig. Den bør også inneholde konkrete tiltak som vil være til hjelp og bistand 

for eleven. Dette gjelder blant annet behovet for særskilt utstyr, særskilt tilrettelagte læremidler, 

læremiljø og kompetanse hos personalet.   

Enkeltvedtaket skal blant annet si noe om51: 

• Innhold (hva slags opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket; herunder kompetansemål 

og timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering mv.) 

• Omfang (antall årstimer mv) 

• Organisering (i klassen/ gruppe, liten gruppe, eneundervisning, alternativ 

opplæringsarena) 

• Kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent mv.) 

Dersom skolen mener det er nødvendig og forsvarlig med en viss fleksibilitet ved opplæringen, 

må det gå klart frem av enkeltvedtaket hva fleksibiliteten består i. Det konkrete innholdet i 

spesialundervisningen kommer frem av den enkelte individuelle opplæringsplanen (IOP).  

En god IOP tilfredsstiller følgende kriterier, jf. veilederen for spesialundervisning: 

• har en enkel form 

• er lett å forstå 

• har en relativt lite arbeidskrevende utfylling 

• har en logisk oppbygging 

• viser helhet og sammenheng i elevens opplæringstilbud 

 

50 Kilde: 6. Sakkyndig vurdering av elevens behov - fase 3 (udir.no) 

51 Kilde: 8. Planlegging og gjennomføring - fase 5 (udir.no) 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
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• gir godt grunnlag for å evaluere opplæringen 

Ifølge Utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning er det ikke noe krav i 

opplæringsloven om at foreldrene/eleven må gi samtykke til IOP. Det er heller ikke nødvendig å 

signere IOP før skolen kan begynne å bruke den. IOP er et arbeidsdokument som skolen har 

utformet på grunnlag av enkeltvedtaket. En IOP skal også angi innholdet i opplæringen. Mål og 

innhold henger nøye sammen, og det er viktig at innholdet utformes på bakgrunn av målene i 

IOP. Å velge innhold i en IOP krever en operasjonalisering av kompetansemålene i læreplanen 

for faget. Det kan også være aktuelt med en avgrensning på grunnlag av målene som er satt. Det 

handler om lokalt læreplanarbeid. Hensikten med en IOP er å utvikle kortfattede og praktiske 

planer til hjelp i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen for elever som har 

spesialundervisning. 

 

Vedlegg 4 - Retningslinjer for arbeidet med sakkyndige vurderinger: 

Rogaland fylkeskommune skal se til at PP-tjenesten:  

• sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det som er 

klar, tydelig og individualisert  

• utreder og gir en skriftlig tilråding til skolen om eleven har behov for 

spesialundervisning eller ikke når de får henvisning fra elev/foreldre/skolen  

• i den sakkyndige vurderingen tar stilling til om eleven har behov for 

spesialundervisning og hvilke opplæringstilbud som bør gis, jf. oppll. § 5-3 første 

ledd, andre punktum.  

• involverer elev og foreldre i utarbeidelsen av den sakkyndige vurderingen, jf. 

oppll. § 5-4 tredje ledd og fvl. § 18.  

• utarbeider den sakkyndige utredningen og tilrådningen på et selvstendig og faglig 

forsvarlig grunnlag  

• sakkyndig vurdering blir utarbeidet i rimelig tid og uten ugrunnet opphold. Jf. fvl. 

§11a • utarbeider sakkyndig vurdering for alle elever som tas inn til videregående 

skole med rett til spesialundervisning etter oppll. 5-1  

• utarbeider ny sakkyndig vurdering ved vesentlig endring i opplæringsbehovet for 

den enkelte eleven • utarbeider ny sakkyndig vurdering for elever som søker 

utvidet opplæringstid når vilkårene er oppfylt  

• gjennom kravet til systemrettet arbeid, hjelper skolen i arbeidet med kompetanse- 

og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med 

særlige behov  

• har et selvstendig ansvar og en selvstendig rolle i arbeidet med sakkyndig 

vurdering 

• fasen hvor PPT utreder og gir en tilråding er i hovedsak regulert i bestemmelsene 

om rett til spesialundervisning § 5-1, sakkyndig vurdering § 5-3, nærmere om 

saksbehandlingen § 5-4 tredje ledd og PP-tjenesten § 5-6. 
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