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Sammendrag 

Bestilling  Problemstilling 

Kontrollutvalget sak 25/21 den 07.06.21  I hvilken grad gjennomføres og evalueres 

spesialundervisning i samsvar med vedtak 

og individuell opplæringsplan (IOP)? 

 

 

  

  

Formål 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å vurdere om 

kommunen gjennomfører spesialundervisning slik 

lovverket krever opp mot planlegging, gjennomføring og 

evaluering av spesialundervisningen.  

 

  

Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon etter RSK001, Standard for forvaltningsrevisjon.  

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse av 

kommunens rutiner på området, gjennomgang av enkeltsaker og gjennom samtaler/møter med 

kommunens sentrale skoleledelse og formelle intervjuer/gruppeintervjuer med administrasjonen ved 3 

utvalgte skoler i kommunen.  

Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene i dette prosjektet har vi i hovedsak benyttet lovverket på området, 

veiledere og kommunes rutiner på området. For mer detaljert beskrivelse av utledning av 

revisjonskriterier vises det til kapittel 3 samt til vedlegg 4. 

Om gjennomgang: 

Vi har i denne gjennomgangen sett på og vurdert kommunens rutiner på området opp mot noen 

områder vi har definert som prosjektets problemstilling. Videre har vi gjennomgått et utvalg av 

enkeltsaker som er vurdert opp mot noen lovkrav og egne rutiner. Gjennomgangen av rutiner og 

enkeltsaker er fulgt opp med intervjuer/samtaler med ledelsen ved utvalgte skoler. Det har også vært 

avholdt møter med skoleledelsen for kvalitetssikring og diskusjon av vår gjennomgang med funn samt 

våre vurderinger. Til sammen har denne informasjonsinnhentingen gitt oss grunnlag for å vurdere om 

kommunen har svakheter eller styrker på de områder vi har vurdert ved gjennomgangen. 

Vurdering/konklusjon 

Vår konklusjon opp mot problemstillingen ut fra vår gjennomgang er at kommunen i noen grad har 

etablert systemer, rutiner og praksis som dokumenter at det planlegges og gjennomføres 

spesialundervisningen i samsvar med lovverket og egne rutiner.  Men det er noen vesentlige svakheter i 

rutiner og praksis. Særlig alvorlig vurderer vi at kommunen ser ut til å mangle et fungerende 

internkontrollsystem på området for selv å avdekke slike avvik opp mot lovverket og egne rutiner. 
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Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang anbefaler VKR følgende: 

• Bedre rutiner og praksis ut fra påviste svakheter ved gjennomgangen, slike som svakheter i 

rutiner og maler 

• Bedre internkontroll på området slik at en sannsynliggjør at avvik fra lovverk og egne rutiner 

avdekkes 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Prosjektet har bakgrunn endelig bestilling i kontrollutvalget, sak 25/21 den 07.06.2021. Gjennomgangen er 

redusert fra opprinnelig planlagt gjennomgang og tidligere behandlinger av forslag til prosjektplaner for 

området. Dette med bakgrunn i at Statsforvalteren i 2020/2021 har gjennomført et tilsyn på området i 

kommunen.  

1.2. Formål og problemstilling 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å vurdere om kommunen gjennomfører spesialundervisning slik 

lovverket krever opp mot planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialundervisningen. 

Forvaltningsrevisjonen er vedtatt med følgende problemstilling: 

I hvilken grad gjennomføres og evalueres spesialundervisning i samsvar med vedtak og individuell 

opplæringsplan (IOP)? 

1.3. Oppbygging av rapporten - leseveiledning 

Rapporten har følgende oppbygging. Det første kapittelet beskriver prosjektet og avgrensninger ved 

gjennomgangen. Kapittel to beskriver metodebruk.  kapittel 3 utleder og beskriver hva vi måler 

kommunen opp mot krav (revisjonskriterier). I kapittel 4 beskrives kommunens organisering av skole-

området og av spesialundervisningen. I tillegg beskrives kommunens system, rutiner og internkontroll 

rettet mot området spesialundervisning, samt annen relevant informasjon.  

Selve problemstillingen gjennomgås i kapitlene 5 og 6 ut fra utledede revisjonskriterier opp mot 

problemstillingen. I Kapittel 5 beskriver og drøfter vi planleggingen av spesialundervisningen. I kapittel 6 

beskriver og drøfter vi kommunens gjennomføring og evalueringen av spesialundervisningen. I kapittel 7 

konkluderer vi ut fra gjennomgangen av problemstillingen. I kapittel 8 fremmer vi noen anbefalinger ut fra 

våre funn fra gjennomgangen.  

Det er flere vedlegg til rapporten. For å få en helhetlig og detaljert forståelse av forvaltningsrevisjon og 

gjennomføringen av dette prosjektet, kan det være hensiktsmessig og lese disse når det er vist til 

vedlegg i teksten i rapporten. Tekst som er direkte hentet fra dokumentasjon fra kommunen eller andre, 

er i rapporten gjennomgående skrevet i kursivert skrift. 
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1.4. Avgrensning av undersøkelsen 

Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under den 

problemstillingen som er formulert i kapittel 1.2 og de revisjonskriterier som er utledet opp mot denne i 

kapittel 3. Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller 

temaene.  

Vi har ved utforming av rapporten bevisst søkt å være konsise og redigert ned data som vi presenterer i 

rapporten til det som vi mener er vesentlig dokumentasjon opp mot problemstillingen/revisjonskriteriene. 

Dette for å begrense rapportens omfang og øke leservennligheten av gjennomgangen vi har foretatt. 

1.5. Definisjoner 

Fra utdanningsdirektoratet hjemmesider1 

 
Tilpasset opplæring (TPO) (vanlig opplæring): 

Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Å tilpasse opplæringen 

betyr å tilrettelegge slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen. 

 

Spesialundervisning: 

Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få 

spesialundervisning. 

 

Sakkyndig vurdering: 

Kravene til Pedagogiske psykologisk tjeneste (PP-tjenestens) sakkyndige vurdering: 

Den sakkyndige vurderingen har to hovedelementer; utredning og tilråding.      

Utredningen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, hva elevens vansker er og hvorfor 

eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

Tilrådningen (anbefalingen) skal gi skolen informasjon om hvilket opplæringstilbud PP-tjenesten mener vil 

gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud.   

 

Som minstekrav skal den sakkyndige vurderingen inneholde PP-tjenestens vurdering av: 

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

 
 

 

 

1 Fra høst 2021 
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2. Metode 

2.1. Generelt 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon"2 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Gjennomgangen omfatter elever som har hatt spesialundervisning for skoleåret 2020/2021 og skoleåret 

2021/2022. 

Det er fra kommunen/skoleområdet innhentet rutiner som direkte/indirekte har med området 

spesialundervisning å gjøre. Det ble valgt ut 36 enkeltsaker fordelt med fire saker fra hver av kommunens 

skoler. De fire sakene ble tilfeldig valgt. Ved selve gjennomgangen ble antallet redusert til 21. Dette på 

grunnlag av at vi hadde tilstrekkelig mengde data til å konkludere med styrker og svakheter opp mot 

praksis ved kommunes skoler, og variasjon mellom skolene. 

I tillegg er det gjennomført møter/samtaler/gruppeintervjuer med kommuneledelsen samt ledelsen på 

tre valgte skoler. Det er laget skriftlige referater fra møtene, som er sendt deltakerne, med mulighet til å 

gi tilbakemeldinger på referat (verifisert). Møtene har vært avholdt fysisk og via Teams. 

Vi mener valgte metoder og datainnsamlingen har gitt oss tilstrekkelig data til å belyse problemstillingen.    

Det var i prosjektplan, om det er nødvendig for å besvare problemstillingen, opplyst at det kunne bli 

aktuelt å gjennomføre informasjonsinnhenting direkte fra pårørende til et utvalg elever. Vi har vurdert 

dette ved gjennomgangen og kommet til at den tilleggsinformasjon vi ville få ved bruk av denne 

metoden er begrenset opp mot å besvare problemstillingen, sett opp mot ressursbruken denne metoden 

ville medføre.   

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg 3. 

2.2. Personvern 

Det er ikke innhentet identifiserbare personopplysninger som er lagret ved denne gjennomgangen. 

Gjennomgang av saker med personopplysninger har forgått direkte i kommunens saksbehandlersystem 

og er ikke beskrevet i vår lagrede dokumentasjon, slik at elever kan identifiseres. Det er lagt vekt på å 

utarbeide rapporten på en måte som ikke gir risiko for å avsløre personopplysninger om elever med 

spesialundervisning. 

 

 

 

2 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
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2.3. Kvalitetssikring 

Vår kvalitetssikring: 

Denne forvaltningsrevisjon er gjennomført og kvalitetssikret etter VKRs kvalitetssikringssystem for 

forvaltningsrevisjon. 

Kvalitetssikring i samarbeid med kommunen: 

Det er utarbeidet referater fra intervjuer og møter med kommunen som er sendt ut for eventuelle 

korreksjoner. En helhetlig versjon av rapporten er gjennomgått med skoleledelse og rektorer i møte den 

31.01 2022. Det ble i møtet gitt et par innspill til rapporten og det er ettersendt ny dokumentasjon fra 

kommunen etter gjennomgangen. Dette er innarbeidet i et nytt utkast til rapport. Dette utkastet er 

oversendt kommunedirektør til en formell uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse i brev av 17. februar 

2022 er innarbeidet i rapport og vedlagt i sin helhet i vedlegg 1. 

 

3. Utledning av revisjonskriterier 

3.1. Kilder til revisjonskriterier 

Følgende kilder til revisjonskriterier3 er aktuelle for dette området: 

• Barnekonvensjonen av 20. november 1989, gjort til del av norsk rett ved menneskerettsloven 

(L21.05.1999 nr. 30) 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) (L17.07.1998 nr. 61). 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - LOV-2018-06-22-83  

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

• Forskrift til opplæringslova 

• Utdanningsdirektoratets Veileder for spesialundervisning (2014/ 2021) 

• RefLex. (nettside utviklet av Utdanningsdirektoratet)4. 

Kommunens rutiner: 

• Kommunens egne rutiner på området 

 

 

 

3 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som 
foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.  
4 RefLex er et verktøy (nettside/program) for deg som jobber med barnehage og skole, og en hjelp til å reflektere rundt hvordan du jobber 
med regelverket. RefLex brukes også som en del av et tilsyn statsforvalteren. 
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3.2. Utledning av revisjonskriterier 

Ut fra kilder som det oppgitt i kapittel 3.1 vil vi fremheve følgende: 

Barnekonvensjonen skal sikre grunnleggende menneskerettigheter for barn. Opplæring er en slik 

menneskerett. Retten er regulert i barnekonvensjonen artikkel 28 og 29. Opplæringen skal utvikle barnets 

personlighet, talenter og evner så langt det er mulig. Retten til opplæring må ses i sammenheng med 

prinsippet om «barnets beste» i barnekonvensjonen artikkel 3. Det er ikke nok å legge vekt på barnets 

beste. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn. For å vite 

hva som er elevens beste i opplæringen, må man høre eleven. Etter barnekonvensjonen artikkel 12 skal 

barn garanteres retten til fritt å gi uttrykk for sitt syn i alle forhold som berører dem. En vurdering av om 

eleven skal ha spesialundervisning, hva innholdet i spesialundervisningen skal være og hvordan den skal 

organiseres, er forhold som i stor grad berører eleven. Barnekonvensjonen artikkel 23 gir barn med 

funksjonsnedsettelser rett til en opplæring og undervisning som fremmer barnets sosiale integrering og 

personlige utvikling. 

Opplæringslova kapittel 5 regulerer spesialundervisning i skolen. Paragraf § 5-1 fastslår at elever som ikke 

har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til 

spesialundervisning. Kapitlets øvrige bestemmelser regulerer blant annet krav til sakkyndig vurdering, 

hvilken rolle PPT5 har, saksbehandlingskrav til vedtak og individuell opplæringsplan m.m. 

Utdanningsdirektoratet har utgitt Veileder i spesialundervisning, publisert 2014, sist endret i januar 2021. 

Dokumentet gir blant annet veiledning for tilpasning innenfor ordinær opplæring, henvisning til PPT,  

Kommunens egne rutiner 

Øvre Eiker kommune har utarbeidet rutiner som angir firster for å utarbeide vedtak, individuell 

opplæringsplan (IOP) og årsrapport. Det er forskjellige frister ut fra om eleven er ny på skolen eller om 

eleven ikke har hatt spesialundervisning tidligere. Detaljer rundt kommunens egne rutiner beskrives mer 

detaljert i kapittel 4, 5, og 6. 

Forslag til ny opplæringslov 

Kunnskapsdepartementet sendte 26. august 2021 forslag til ny opplæringslov på høring.6 Dette var 

departementets oppfølging av NOU 2019:23 Ny opplæringslov. Det er tale om en helt ny opplæringslov, 

på alle felter, ikke bare spesialundervisning. 

Når det gjelder spesialundervisninger, foreslår departementet i høringsnotatets kapittel 2 («Individuell 

tilrettelegging av opplæringen») blant annet: 

• Å innføre «individuelt tilrettelagt opplæring» som ny betegnelse på spesialundervisning 

• At personlig assistanse og fysisk tilrettelegging skilles ut som separate rettigheter 

 

5 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-opplaringslov/id2868810/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-opplaringslov/id2868810/
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• Å videreføre at loven skal regulere minimumskrav til innholdet i den sakkyndige vurderingen, og å 

presisere at vurderingen skal ta stilling til hvilken kompetanse den som skal gi opplæringen, skal 

ha 

• Å videreføre reglene om individuell opplæringsplan og årlig evaluering 

• Å presisere i loven at det som hovedregel bare er personer som er ansatt i lærerstilling, som kan 

gi individuelt tilrettelagt opplæring 

• Å innføre en bestemmelse om at personer med universitets- eller høyskoleutdanning som gjør 

dem særlig egnet til å ivareta behovet til eleven, skal kunne gi individuelt tilrettelagt opplæring. 

Departementet foreslår altså ikke å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning, slik Nordahl-

utvalget tok til orde for. 

Gruppering av revisjonskriterier. 

Gjennomføring av spesialundervisning ut fra problemstillingen, lovverket og kommunens rutiner har vi 

inndelt i to områder. Dette er områdene; planlegging og gjennomføring av spesialundervisningen. 

Planleggingskravet dannes ut fra problemstilling/lovverkets krav til sammenheng mellom 

sakkyndighetsvurdering, vedtak og krav til å utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP).  Når det 

gjelder gjennomføringen er det krav til å dokumentere gjennomføringen, samt å evaluere den.  

Vi har utledet følgene kriterier ut fra planlegging og gjennomføring av spesialundervisning  

Revisjonskriterier planlegging: 

• Det skal være utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). 

• IOP skal inneholde mål i samsvar med enkeltvedtaket, formet slik at de viser den kompetansen 

det tas sikte på at eleven skal opparbeide seg i de aktuelle fagene. 

• IOP skal beskrive organiseringen av opplæringen i samsvar med enkeltvedtaket. 

• Spesialundervisning skal så langt råd er, planlegges i samarbeid med eleven og foresatte, og det 

skal legges vekt på deres syn. 

• Kommunens skoler skal følge egne frister for når IOP skal utarbeides. 

Revisjonskriterier gjennomføring og evaluering: 

• Skolen skal en gang i året utarbeide en skriftlig oversikt (årsrapport) som inneholder en vurdering 

om elev har nådd målene satt i den individuelle opplæringsplanen (IOP)  

• Skolen skal ha oversikt over eventuelle avvik mellom planlagt og faktisk gjennomført 

spesialundervisning. Tapt spesialundervisning skal tas igjen, dersom det er pedagogisk forsvarlig. 

• Spesialundervisning skal så langt råd er, evalueres i samarbeid med eleven og elevens foresatte, 

og det skal legges vekt på deres syn. 

• Skolene skal bruke maler som kommunen har laget for årsrapport og innen gitte frister. 

For mer om detaljert om utledningen av revisjonskriteriene vises det til vedlegg 4. 
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4. Om spesialundervisningen i kommunen. 

Dette kapittelet gir opplysninger om organisering av skoleområdet generelt, om organiseringen av 

spesialundervisningen spesifikt. Videre beskriver det kommunens system/rutiner rundt 

spesialundervisning. Det gir også informasjon om tilsyn fra statsforvalteren på området. Beskrivelsen i 

dette kapittelet er også bakgrunnsopplysninger for våre vurderinger opp mot utledede revisjonskriterier 

og vurderinger som beskrives i kapittel 5 og 6.  

4.1. Organisering av skoleområdet. 

Grunnskolen i Øvre Eiker kommune består av fem barneskoler (1.-7.), to ungdomsskoler (8.-10.) og en 1.-

10. skole. Kommunene har organisert en egen enhet, Eiken, for elever med særlig store og sammensatte 

behov. Eiken har for skoleåret 2021/2022 åtte elever fordelt slik: tre i barneskolen, fire i ungdomsskolen 

og en videregående skole (etter avtale med fylket). Tilbudet er organisert i tilknytning til Vestfossen 

barneskole. Elevene ved denne avdelingen er en integrert del av både barneskolen og ungdomsskolen, 

men har egne ressurser direkte knyttet opp mot avdelingen.   

4.2. Organisering av spesialundervisning. 

Spesialundervisningen i kommunen organisert direkte under den enkelte skole, samt at det er en 

spesialavdeling for spesialundervisning underlagt Vestfossen barneskole. Denne er kalt Eiken. Det er 

rektor ved skolen som har delegert myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning for den enkelte 

skole. Det er i stor grad opp til den enkelte skole hvordan tilbudet for gjennomføring av 

spesialundervisning bygges opp og organiseres ut fra elever med behov for spesialundervisning og 

vedtak ut fra dette. For spesialavdelingen, Eiken, er det rektor ved Vestfossen barneskole som har 

vedtaksmyndighet. Når det gjelder finansiering av spesialundervisning er dette som hovedsak lagt inn i 

budsjettrammen til den enkelte skole. For Eiken, og i noen særtilfeller, får skolene budsjettmidler til å 

dekke spesialundervisningstilbudet til elever med stort behov.     

4.3. Kommunens/skolenes system og rutiner opp mot spesialundervisning.  

Systemer for å dokumentere  

Kommunen benytter kommunens ordinære saks- og arkivsystem (ePhorte) til saksbehandling og 

dokumentering av saksbehandlingen rundt tildelingen spesialundervisning. Det er kun deler av 

dokumentene som dokumenterer saksbehandlingen som lages direkte i dette systemet. For å få 

komplett dokumentasjon i kommunens saks- og arkivsystem, må dokumenter importeres inn i dette 

systemet. Eksempler på dette er sakkyndigvurderinger, individuelle opplæringsplaner, referater med mer. 

Selve vedtaket produseres direkte i saksbehandlersystemet til kommunen. 

Når det gjelder detaljplanlegging utover individuell opplæringsplan, slik som løpende planlegging av 

undervisningen for elev og faktisk utført undervisning, dokumenteres dette ikke i ett enkelt datasystem. 

For å få en helhetlig oversikt her, må en sammenstille informasjon fra skolenes fagsystem, kommunens 

lønnssystem og dokumentasjon fra standard kontorstøtte-dokumenter som Word og Excel. Dette gjøres 

ikke slik rutinene er i dag.   
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4.4. Internkontroll 

Kommunen bruker datasystemet QM+ som sitt støttesystem for internkontroll. Det er i dette systemet 

ikke bygget opp internkontroll spesielt rettet mot området spesialundervisning. Dette er opplysninger 

som går frem av samtaler/intervjuer med skoleledelsen og skoleadministrasjonen ved 3 skoler. På 

skoleområdet av kommunen er praksis at systemet i hovedsak benyttes til å dokumentere og behandle 

hendelser innenfor HMS-området for ansatte og elever. 

Videre opplyser kommunalsjef oppvekst i epost den 31.1.22 følgende: 

Kommunen bruker programmet Framsikt7 for en enkel internkontroll, gjennom årlige sjekklister. Det er i 

dette systemet ikke bygget opp internkontroll spesielt rettet mot området spesialundervisning.  Gjennom 

datasystemet QM+ registreres avvik. På skoleområdet av kommunen er praksis at systemet benyttes i 

hovedsak til å dokumentere og behandle hendelser innenfor HMS-området for ansatte og elever. 

Kommunestyret har i budsjettet for 2022 vedtatt at kommunen skal anskaffe et kvalitetssystem som skal 

ivareta internkontrollsystem i kommunen. 

4.5. Kommunens rutiner rundt spesialundervisning.  

Øvre Eiker kommune har en egen prosedyrehåndbok som omhandler området avdekking av behov 

spesialundervisning, saksbehandlingen på området og krav til gjennomføring av spesialundervisningen,  

Denne prosedyrehåndboken ble revidert i januar 2022. Det opplyses i møte den 31.1.22 for kvalitetssikring 

av rapport med kommunen at ny prosedyre er revidert med tanke på å bli tydeligere mot skoleområdet, 

noen forenklinger og mindre enderinger. Vår gjennomgang bygger på den prosedyren som gjald for 

perioden vi så på. Det er også revidert noen maler. Mal for individuelle plan/årsrapport er ikke revidert. 

Det er malen/dokument som vi har vurdert spesifikt i vår gjennomgang. Vi vurderer derfor at ny 

prosedyre/maler ikke påvirker våre vurderinger i rapport vesentlig.  

Prosedyren vi bygger vår gjennomgang på er fra 2016, sist revidert i november 2017. Denne prosedyren 

inneholder beskrivelser av prosesser og frister, og viser til maler for utredning, saksbehandling, 

planlegging og rapportering på spesialundervisning. Det vises også til skjemaer for samtykke, melding 

om utredning og samarbeidsrutiner på området i denne.   

Prosedyrehåndboken inneholder i alt 11 kapitler, samt viser til 11 skjemaer. Prosedyrehåndboken 

inneholder også frister med mer. Under følger innholdsfortegnelsen av kapitler i prosedyrehåndboken og 

oversikt over maler/skjemaer den. Vi har fått oversendt skjemaer/maler som prosedyrehåndboken viser 

til. Dette er blant annet mal for individuell plan, som er en felles mal med årsrapport. I tillegg har vi fått 

oversendt noen rutiner for samarbeid med andre deler av kommuneorganisasjonen og eksterne aktører. 

Det er også oversendt veiledning til området som kommunen har hentet fra Utdanningsdirektoratet. Vi 

har ikke fått fremlagt rutiner fra noen skoler. Samtaler med administrasjonen ved tre av kommunens 

skoler bekrefter at det i liten grad er utarbeidet egne rutiner ved skolene i kommunen. 

 

7 Dataverktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring. 
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Under gjengis titlene på kapitlene fra prosedyrehåndboken og vedlegg denne viser til. Detaljer fra 

prosedyren og maler, skjemaer beskrives nærmere i kapitlene 5 og 6 opp mot hvordan disse ivaretar 

lovverket på området.  

Kapittelinndelingen fra kommunens prosedyrehåndbok:               

1. BARN/ELEVER SOM SKAL VURDERES I FORHOLD TIL RETT TIL SPESIALPEDAGOGISK 

HJELP/SPESIALUNDERVISNING        

2. UTSATT SKOLESTART 

3. ÅRSRAPPORT 

4. SAMARBEIDSMØTE 

5. SAKKYNDIG VURDERING OG PEDAGOGISK RAPPORT 

6. RESSURSER  

7. VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING ELLER OPPHØR AV 

/AVSLAG OM SPESIALUNDERVISNING 

8. IOP/UNDERVISNINGSPLANER 

9. ANSVARSFORHOLD OG UTSENDING AV SKJEMAER VEDRØRENDE OPPLÆRINGSLOVEN § 5.1 

10. ANSVARSFORHOLD OG UTSENDING AV SKJEMAER VEDRØRENDE OPPLÆRINGSLOVEN § 5.7 

11. AKTUELLE SKJEMAER 

 

Kapittel 11 i prosedyrehåndboken og skjemaer dette kapittelet viser til: 

 PEDAGOGISK RAPPORT barnehage/PEDAGOGISK RAPPORT skole 

 IOP Skole - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 

 IOP barnehage - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 

 ÅRSRAPPORT 

 VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPED. HJELP I BHG. 

 SØKNAD OM EKSTRARESSURS I BARNEHAGE (Sendes ut i forkant av søknadsfrist) 

 HENVISNINGSSKJEMA TIL PP-TJENESTEN 

 SKJEMA FOR BARN/ELEVER SOM SKAL VURDERES I FORHOLD TIL RETT TIL 

SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING  

 GJENTATT TILMELDING TIL PP-TJENESTEN 

 SAMTYKKESKJEMA FØR ENKELTVEDTAK 

 MAL FOR ENKELTVEDTAK (finnes i ephorte) 

4.6. Tilsyn fra Statsforvalteren 

Kommunen har hatt tilsyn på området spesialundervisning. Selve kartleggingen opp mot tilsynet ble 

gjennomført høsten 2020. Prosessen rundt tilsynet har imidlertid tatt tid grunnet pandemi med mer og var 

formelt sett ikke avsluttet ved utgangen av 2021.  

De fleste av punktene som Statsforvalteren har påpekt, er i noen grad direkte eller indirekte relevante for 

vår gjennomgang. I tilsynet er det påpekt en rekke områder hvor Statsforvalteren har sett svakheter eller 

forbedringspunkter opp mot området spesialundervisning.  Den 1.11.2021 er det fra kommunen gitt et 

tilsvar opp mot disse områdene. Tilsvaret inneholder både lovkrav, beskrivelse fra Statsforvalterens 

gjennomgang. Tilsvaret fra kommunen finnes i sin helhet i vedlegg 5 til denne rapporten.  
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Kommunen har etter dette hatt mer dialog med Statsforvalteren. I brev datert 28.01.2022 fra 

Statsforvalteren til kommunen avsluttes tilsynet med følgende setning: 

Basert på kommunens redegjørelse og erklæring, legger vi til grunn at dere har sannsynliggjort at 

påleggene er rettet. Vi avslutter derfor tilsynet. 

   

5. Planlegging av spesialundervisningen. 

Dette kapitlet er en beskrivelse og vurdering av kommunens etterlevelse av de fem revisjonskriterier som 

er utledet opp mot problemstillingen og krav til planlegging av spesialundervisningen. 

5.1. Individuell opplæringsplan (IOP) 

Revisjonskriterium: 

Det skal være utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). 

Beskrivelse av kommunens rutiner 

Kommunen har beskrivelser i sin prosedyrehåndbok fra 2017 krav om at det skal utarbeides en individuell 

opplæringsplan. Frist for å utarbeide en slik plan er henholdsvis 30.6 for alle klassetrinn unntatt 1. og 8 

trinn, hvor frist er 15.9. Det er i prosedyren satt en tidligere frist i året for å fatte vedtak om 

spesialundervisning, slik at IOP kan bygge på vedtaket.  Det er utarbeidet en mal for å utarbeide IOP. 

Malen benyttes også til rapportering. Malen inneholder generelle opplysninger, beskrivelser av den 

pedagogiske kartleggingen, kortsiktig og langsiktige mål. Den inneholder ikke egne felter for konklusjoner 

eller beskrivelse av organiseringen av undervisning/undervisningsform opp mot tildelte timer i 

vedtakene. 

Gjennomgang saker 

Gjennomgang av enkeltsaker ved skolene viser at skolene bruker malen. Av de sakene som ble 

gjennomgått var det med et par unntak utarbeidet en IOP. Unntakene fordelte seg på to skoler. Alle IOPer 

vi så på, beskrev opplæringsmål opp mot sakyndighetsvurdering og vedtak. Men IOPene hadde generelt 

ikke en beskrivelse/plan for hvordan vedtatte timeressurs skulle organiseres i form av 

undervisningsform/gruppestørrelse, kompetanse, opp mot vedtatte timer og anbefalinger i 

sakkyndighetsvurderingen.  

Samtale/intervju  

Vi har gjennomført samtaler ved tre skoler i kommunen. To av disse var valgt ut fra at de hadde en 

avvikende praksis opp mot kommunens rutiner. Avvikene gikk på manglende IOP, bruk av mal, eller sterkt 

forsinket IOP ut fra frister.  Den ene skolen forklarer avvik med sykefravær. Den andre skolen forklarer 

avvikene med glipp opp mot å legge dokumenter inn i saksbehandlingssystemet, samt at det formelt 
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ikke er sendt IOP til foresatte. Ved begge skolene opplyses det om dialog med foresatte og elev om plan 

for spesialundervisningen og at en i praksis har gitt spesialundervisningen fra skolestart. Det fremkom 

også at vedtak ikke var utarbeidet og sendt ut til elev/foresatte ut fra frister.  

Det fremkom også i samtaler/ intervjuer med skoleledelsen i kommunen/administrasjon enkelt skoler at 

det ikke er en etablert internkontroll som kan fange opp avvikene beskrevet over. Kommunens 

internkontrollsystem brukes for det meste opp mot avvik på HMS området ved skolene. Ved 

gjennomgang av saker, kom disse funnene overraskende på skoleledelsen. Skolene skal rapportere til 

skoleledelsen to ganger i året på driften ved den enkelte skole, inkludert spesialundervisning og 

kvalitetskontroll. Denne rapporteringen har ikke fanget opp beskrevne avvik. 

Vurdering 

Kommunens prosedyre oppfylle lovkravet til at det skal utarbeides en IOP for elever med vedtak om 

spesialundervisning. Det er positivt at det er satt frister som gjør at IOP for elever som går på skolen, skal 

være utarbeidet ved skoleårets begynnelse, og for nye elever relativt fort etter skolestart for skoleåret. 

Men det er eksempler på at rutiner ikke følges. Ved gjennomgangen av saker i november var det 

eksempler på elever som formelt sett ikke hadde dokumentert gyldige IOPer og vedtak. Dette er alvorlig 

opp mot å sikre elevens rettigheter. Det at kommunens internkontroll ikke har fanget opp dette, tyder på 

at internkontrollen på området har svakheter.   

5.2. Beskrivelse av kompetansemål 

Revisjonskriterium: 

IOP skal inneholde mål i samsvar med enkeltvedtaket, formet slik at de viser den kompetansen det tas 

sikte på at eleven skal opparbeide seg i de aktuelle fagene. 

Beskrivelse av kommunens rutiner 

Mal som er utarbeidet for IOP, har felter og veiledning opp mot å beskrive kompetansemål i denne 

planen. Planen legger opp til å beskrive hovedmål og delmål og bekrivelse verbalt av tiltak for å nå disse 

målene. 

Gjennomgang saker 

Gjennomgangen av enkeltsaker viser at mal for IOP brukes som forutsatt, med unntak av de sakene der 

denne mangler. De utfylte planene viser en sammenheng mellom sakkyndighetsvurdering, vedtak og 

IOP. Det er i planen beskrivelser av mål/delmål og tiltak opp mot elevenes kompetansemål slik malen 

legger opp til. 

Samtale/intervju 

Det bekreftes ut fra skolene med skoleadministrasjon at det i IOP vektlegges sammenheng mellom 

sakkyndighetsvurdering, mål og tilrettelegging av undervisningen i form av tiltak for å nå målene til den 

enkelte elev.  
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Vurdering 

Vi mener kommunen, med få unntak, viser sammenheng mellom IOP opp mot 

vedtak/sakkyndighetsvurdering når det gjelder kompetansemål og beskrivelser av tiltak som er 

relevante for å nå disse.  

5.3. Samsvar mellom vedtak og IOP 

Revisjonskriterium: 

IOP skal beskrive organiseringen av opplæringen i samsvar med enkeltvedtaket. 

Beskrivelse av kommunens rutiner 

Malen for IOP legger opp til å beskrive mål og tiltak. Det er i malen lagt opp til å beskrive selve 

organiseringen av undervisningen i form av beskrivelser av arbeidsmåter. Her beskrives om det gis 

klasseromsundervisning, gruppeundervisning eller individuelt. Malen inneholder ikke felt for å beskrive 

hvilke kompetanse som kreves og fordeling av timer på undervisningsform og at dette samlet oppfyller 

vedtatt timetall for spesialundervisning.  

Gjennomgang saker 

Gjennomgang av enkeltsaker viser generelt at en følger mal og beskriver undervisningsform. Men 

IOPene inneholder ikke bekrivelser av timer opp mot krav til kompetanse og dokumentasjon på 

planlegging av det timetallet som vedtaket forutsetter. 

Samtale/intervju 

Det opplyses både under gjennomgang av saker og intervjuer med skoleadministrasjonen at en ikke har 

vektlagt at IOP skal dokumentere oppfyllelse av vedtak opp mot kompetanse og timer. Det er den 

løpende planleggingen av undervisningen ved skolen og egne støttesystemer som er med på sikre at 

eleven får den undervisningen som er vedtatt. Det fremgår imidlertid at en ikke lager oversikter som 

dokumenterer dette gjennom IOP og andre planer, samt det som faktisk blir gitt av spesialundervisning. 

Vurdering 

Kommunen har tilfredsstillende rutine og praksis for å beskrive undervisningen i IOP verbalt. Men 

volummessig beskrivelser av timetall opp mot undervisningsform og kompetansekrav for undervisningen 

mangler. Det dokumenteres ikke at den planlagte undervisningen oppfyller vedtaket. Dette gjøres 

praktisk sett i detaljplanleggingen av spesialundervisningen gjennom året. Det rapporteres heller ikke 

detaljert om dette i årsrapport. Dette omtales nærmere i kapittel 6.  

‘ 
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5.4. Medvirkning foresatte og elev, planlegging av spesialundervisning  

Revisjonskriterium: 

Spesialundervisning skal så langt råd er, planlegges i samarbeid med eleven og foresatte, og det skal 

legges vekt på deres syn. 

Beskrivelse av kommunens rutiner 

Fra kommunens prosedyrehåndbok kapittel 8 «IOP/UNDERVISNINGSPLANER» fremgår følgende: 

Etter at enkeltvedtak er gjort, utarbeider kontaktlærer/spesialpedagog IOP i samarbeid med foresatte. 

Skrives på skjema for IOP skole. 

Det er også beskrevet at IOP skal sendes foresatte i prosessen. Statsforvalteren har i sin gjennomgang 

påpekt at elever over 15 år skal tas med på samarbeid direkte. Dette er ikke tatt inn her, men i nytt 

samtykkeskjema. 

Gjennomgang saker 

Det er ved gjennomgang av enkeltsaker dokumentert møtereferater fra dialog med elever og foresatte. 

Det er også dokumentert i de fleste saker at IOP er sendt foresatte. 

Samtale/intervju 

Samtaler ved skolene bekrefter at en gjennomfører utviklingssamtaler der en drøfter 

spesialundervingsopplegget. Ved utarbeidelse sendes IOP til foresatte med oppfordring om 

tilbakemelding. Men en drøfter ikke detaljplaner for undervisningen med elev/foresatte. Videre går det 

frem at en har dialog med foresatte ved behov. Det skrives ofte referater fra denne dialogen, unntaket er 

mer uformelle samtaler, slik som samtaler på telefon.  

Vurdering 

Vår gjennomgang viser at en har en praksis som ivaretar en dialog med foresatte/elev ved utarbeidelse 

av IOP, men en kunne med fordel involvere elev/foresatte mer. Slik som utarbeidelse av delmål og tiltak 

for å nå disse ut fra elevens fastsatte kompetansemål.   

5.5. Bruk av egne maler og overholdelse av egne frister 

Revisjonskriterium: 

Kommunens skoler skal følge egne frister for når IOP skal utarbeides. 
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Beskrivelse av kommunens rutiner 

Skolene har følgende frist for utsending av IOP til 30.06 og 15.09 for 1. og 8. klasse: 15.09. Dette fremgår 

av kapittel 8 i prosedyrehåndbok. 

Gjennomgang saker 

Gjennomgang av saker viser at fristene følges i all hovedsak. Unntaket var saker ved to skoler. 

Kommunens internkontroll har ikke avdekket disse avvikene. 

Samtale/intervju 

Brudd på egne frister forklares ved sykdom på en skole og en «glipp i rutiner» ved den andre skolen.  

Vurdering 

Kommunens rutiner på området oppfyller lovkravet. Det er imidlertid uheldig at egne frister ikke 

overholdes og at dette ikke er avdekket før vår gjennomgang av enkeltsaker i november. 

5.6. Samlet vurdering - planlegging av spesialundervisning 

Kommunen har rutiner som i hovedsak tilfredsstiller lovkravene som gjelder planlegging av 

spesialundervisning opp mot de områdene vi har sett på. Vi ser at kommunen er gode på beskrivelser av 

kompetansemål og tiltak i IOP opp mot disse. Men det er også svakheter. Eksempler på dette er å 

dokumentere at planlagt spesialundervisning oppfyller vedtak opp mot timetildelingen. Det er også 

svakhet ved at kommunens internkontroll ikke avdekker at rutiner ikke følges, slik som egne frister og 

rutinesvikt opp mot å sende ut vedtak/IOP til foresatte for klageadgang/medvirkning. Videre at det 

mangler dokumentasjon i kommunens saksbehandlingssystem som er vesentlig for helheten i sakene. 

Det som beskrives over har i praksis ført til at elever/foresatte formelt sett ikke har fått ivaretatt sine 

rettigheter på området.    
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6. Gjennomføring og evaluering av 

spesialundervisningen. 

Dette kapitlet er en beskrivelse og vurdering av kommunens etterlevelse av de fire revisjonskriteriene 

som er utledet opp problemstillingen og krav til gjennomføring og evaluering av spesialundervisningen. 

6.1. Årsrapport 

Revisjonskriterium: 

Skolen skal en gang i året utarbeide en skriftlig oversikt (årsrapport) som inneholder en vurdering om elev 

har nådd målene satt i den individuelle opplæringsplanen (IOP)  

Beskrivelse av kommunens rutiner 

Kommunen har beskrivelser i sin prosedyrehåndbok fra 2017 om at det skal utarbeides en årsrapport opp 

mot IOP. Dette beskrives i kapittel 3. Frist for å utarbeide en slik årsrapport er 15.5. Det er utarbeidet en 

mal for å utarbeide årsrapport. Denne er en del av den utarbeidede IOP. Malen er lagt opp til å evaluere 

kompetansemålene for eleven som er beskrevet i IOP. Malen inneholder ikke felter for å oppsummere 

hva eleven har fått av timer opp mot planlagt tiltak/undervisningsform og totalt slik at en dokumenter 

timetall opp mot vedtaket om spesialundervisning. 

Gjennomgang saker 

Gjennomgang av enkeltsaker ved skolene viser at skolene bruker malen. Av de sakene som ble 

gjennomgått, var det med noen unntak utarbeidet årsrapport. Unntakene fordelte seg på to skoler. Alle 

årsrapportene vi så på, inneholdt beskrivelser av måloppnåelse opp mot mål beskrevet i IOP. Men de 

mangler alle beskrivelser av gjennomført undervisning opp mot vedtatte timer og undervisningsform i 

form av tiltak og kompetansen for den gjennomførte undervisningen. Mal for årsrapport inneholder ikke 

noe felt for samlet konklusjon. Gjennomgangen viser at noen saker beskrev en form for hovedkonklusjon 

opp mot elevens utbytte av spesialunderundervisningen.  

Samtale/intervju 

Som for IOP hadde to skoler en avvikende praksis opp mot kommunens rutiner. Avvikene gikk også på 

manglende årsrapporter.  Den ene skolen forklarer avvik med sykefravær. Den andre skolen forklarer 

avvikene med glipp opp mot å legge dokumenter inn i saksbehandlersystemet. Det er som for 

manglende IOP. Det er ikke meldt avvik rundt dette eller fanget opp i rapporteringen til skoleledelsen i 

kommunen.  

Vurdering 

Vi vurder at kommunen har rutiner og mal for årsrapportering som kan sikre overholdelse av lovverket. 

Med noen unntak dokumenteres det at årsrapport blir utarbeidet. Vi vurderer at det er et par svakheter 
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med malen for årsrapporteringen. Dette gjelder spesielt å dokumentere overholdelse av vedtatte timer 

og avvik fra planlagt undervisning. Vi ser at noen skolers praksis med en hovedkonklusjon, kan være en 

god måte for å beskrive om eleven har ønsket utvikling ut fra spesialundervisningen som er gjennomført. 

6.2. Dokumentasjon gjennomført spesialundervisning 

Revisjonskriterium: 

Skolen skal ha oversikt over eventuelle avvik mellom planlagt og faktisk gjennomført spesialundervisning. 

Tapt spesialundervisning skal tas igjen, dersom det er pedagogisk forsvarlig. 

Beskrivelse av kommunens rutiner 

Prosedyrehåndbok kapittel 7 stiller krav om og dokumenterer timer som er tapt. Følgende tekst går frem 

av siste avsnitt i kapittel 7; Tapte spesialundervisningstimer/timer til spesialpedagogisk hjelp, som følge 

av fravær hos spesialpedagog/lærer/assistent, skal gis tilbake til eleven/barnet på et senere tidspunkt. 

Det er ikke rutinebeskrivelser eller mal for årsrapport lagt opp til å dokumentere timer elever får av 

spesialundervisning opp mot vedtak og IOP. Heller ikke skolene dokumenterer slike rutiner.   

Gjennomgang saker 

Ved gjennomgang av årsrapporter viser ingen av disse system/rapportering på overholdelse av plan og 

vedtak opp mot timerapportering. 

Samtale/intervju 

Det går frem av samtaler/intervju med kommunens sentrale skoleledelse og ledelsen ved de enkelte 
skoler at en ser de har svakhet på området. De har systemer som i noen grad dokumenterer dette. Men 
det vil med dagens systemer kreve mye jobb å fremskaffe slik dokumentasjon, da dette ikke blir gjort 
løpende i dag. Det fremgår imidlertid at en ved skolene er av den oppfatning at skolene stort sett klarer å 
gi eleven undervisningen som er planlagt og vedtatt.    
 

Vurdering 

Det er ikke bygget opp helhetlige systemer eller internkontroll for å sikre at elever får det de skal ha av 

spesialundervisning i løpet av skoleåret, eller begrunne eventuelle avvik fra dette. Dette vurderer vi som 

økt risiko for at elever ikke får den spesialundervisningen de har krav på.  

6.3. Medvirkning foresatte og elev i evalueringen 

Revisjonskriterium: 

Spesialundervisning skal så langt råd er, evalueres i samarbeid med eleven og elevens foresatte, og det 

skal legges vekt på deres syn. 
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Beskrivelse av kommunens rutiner 

Kommunen har ikke i sine rutinebeskrivelser krav om at eleven/foresatte direkte skal delta i prosess med 

evaluering i form av årsrapport 

Gjennomgang saker 

Gjennomgang av saker viser ikke praksis for medvirkning av elev/foresatte ved utarbeidelse av 

årsrapport. 

Samtale/intervju 

Gjennom samtaler/intervjuer skoleledelse/skole administrasjon bekreftes praksis med at en ikke har 

egen dialog direkte med elev/foresatte ved utarbeidelse årsrapport. Men det opplyses at 

årsrapporteringen bygger på den løpende dialogen en har gjennom året med eleven/foresatte.     

Vurdering 

Kommunen har en svakhet med at elev/foresatte ikke trekkes mer direkte inn i årsrapporteringen.  

6.4. Bruke egne maler og overholdelse egne frister 

Revisjonskriterium: 

Skolene skal bruke maler som kommunen har laget for årsrapport og innen gitte frister. 

Beskrivelse av kommunens rutiner 

Fra kapittel 3 prosedyrehåndbok om årsrapport fremkommer det at en har frist 15.05 med å lage 

årsrapport og det er mal for dette.  

Gjennomgang saker 

Gjennomgang av enkeltsaker viser at en stort sett overholder egen frist og at mal brukes slik den er 

tiltenkt. Men det var enkeltsaker der mal ikke ble bruk slik tiltenkt og rapportering manglet helt. 

Samtale/intervju 

Samtaler ved skoler bekrefter at mangler skyldes sykefravær og glipp opp mot rutiner. En har ikke 

internkontrollsystem i dag som har fanget opp dette. Selv med krav til rapportering to ganger per år til 

skoleledelse rundt drift, har dette ikke vært fanget opp i rapporteringen fra skolene til skoleledelsen.  

Vurdering 

Vi vurderer at frist i rutiner for årsrapport er i henhold til lovverk. Det at denne ikke følges og at 

rapportering mangler helt, er uheldig. Vi ser også at mal for rapporteringen stor sett brukes. Men det er 

svakt at etablert internkontroll ikke fanger opp avvik i bruk eller mangel på rapportering.  
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6.5. Samlet vurdering - gjennomføring og evaluering av spesialundervisningen 

Kommunen har rutiner som i noen grad tilfredsstiller lovkravene om gjennomføring av 

spesialundervisning opp mot de områdene vi har sett på. Vi ser at kommunen har gjennomgående gode 

beskrivelser av oppnådde mål opp mot mål fra IOP i årsrapporteringen. Men vi ser også noen svakheter. 

Eksempler på dette er å dokumentere at gitt spesialundervisning oppfyller vedtaket opp mot 

timetildelingen. Det er også en svakhet at kommunens internkontroll ikke avdekker at egne rutiner ikke 

følges. Vi vurderer en bør få til en felles praksis opp mot å konkludere tydeligere på om eleven oppnår 

ønsket resultat av spesialundervisningen og eventuelle årsaker til om mål ikke nås. Her er det forskjell i 

praksis fra skole til skole. Det alvorligste avviket vi avdekket i vår gjennomgang, er at det ikke er etablert 

en internkontroll som avdekker mangler på oppfyllelse av lovkrav og brudd på egne rutiner.   

 

7. Samlet vurdering opp mot problemstilling. 

Vi har ved denne gjennomgangen sett på om vedtak for spesialundervisning for elev planlegges og 

gjennomføres slik som forutsatt ut fra kommunens fremlagte dokumentasjon. Vi har også vurdert 

kommunens systemer/rutiner for å dokumentere dette opp mot de områder vi har sett på ved 

gjennomgangen. 

Vi ser både styrker og svakheter med kommunens system/rutiner på området. Dette gjelder både på 

området planlegging av undervisningen og gjennomføring/evaluering. Opp mot disse områdene ser vi 

følgende styrker/svakheter: 

Planlegging: 

Kommunen har rutiner som i hovedsak tilfredsstiller lovkravene om planlegging av spesialundervisning 

opp mot de områdene vi har sett på. Vi ser at kommunen er gode på beskrivelser av kompetansemål og 

tiltak i IOP opp mot disse. Men det er også svakheter. Eksempler på dette er å dokumentere at planlagt 

spesialundervisning oppfyller vedtaket opp mot timetildelingen. Det er også svakhet ved at kommunens 

internkontroll ikke avdekker at egne rutiner ikke følges, slik som egne frister og rutinesvikt opp mot å 

sende ut vedtak/IOP til foresatte for klageadgang/medvirkning. Videre er det mangler ved 

dokumentasjon i kommunens saksbehandlingssystem som er vesentlig for helheten i sakene (jf 

bekrivelser i kapitel 4.3 og eksempler der en ikke hadde lagt inn IOP/årsrapport i ePhorte). Det som 

beskrives over har i praksis ført til at elever/foresatte formelt sett ikke har fått ivaretatt sine rettigheter på 

området.    

Gjennomføring/evaluering:  

Kommunen har rutiner som i noen grad tilfredsstiller lovkravene om gjennomføring av 

spesialundervisning opp mot de områdene vi har sett på. Vi ser at kommunen har gjennomgående gode 

beskrivelser av oppnådde mål opp mot mål fra IOP i årsrapporteringen. Men vi ser også noen svakheter. 

Eksempler på dette er å dokumentere at gitt spesialundervisning oppfyller vedtaket opp mot 

timetildelingen. Det er også en svakhet at kommunens internkontroll ikke avdekker at egne rutiner ikke 
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følges. Vi vurderer en bør få til en felles praksis opp mot å konkludere tydeligere på om eleven oppnår 

ønsket resultat av spesialundervisningen og eventuelle årsaker til om mål ikke nås. Her er det forskjell i 

praksis fra skole til skole. Det alvorligste avviket vi avdekket i vår gjennomgang, er at det ikke er etablert 

en internkontroll som avdekker mangler på oppfyllelse av lovkrav og brudd på egne rutiner.   

 
Konklusjon opp mot problemstillingen: 
I hvilken grad gjennomføres og evalueres spesialundervisning i samsvar med vedtak og individuell 

opplæringsplan (IOP)? 

Vår konklusjon opp mot problemstillingen ut fra vår gjennomgang er at kommunen i noen grad har 

etablert systemer, rutiner og praksis som dokumenter at det planlegges og gjennomføres 

spesialundervisning i samsvar med lovverket og egne rutiner.  Men det er noen vesentlige svakheter i 

rutiner og praksis. Særlig alvorlig vurderer vi at kommunen ser ut til å mangle et fungerende 

internkontrollsystem på området for selv å avdekke slike avvik opp mot lovverket og egne rutiner 
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8. Anbefaling 

Med bakgrunn i vår gjennomgang anbefaler VKR følgende: 

• Bedre rutiner og praksis ut fra påviste svakheter ved gjennomgangen, slike som svakheter i 

rutiner og maler 

• Bedre internkontroll på området slik at en sannsynliggjør at avvik fra lovverk og egne rutiner 

avdekkes 

 

Drammen, den 21. februar 2022. 

 

Torkild Halvorsen 

 Gjermund Røren 

Konst. daglig leder  forvaltningsrevisor 
 

 

Referanser 

• Barnekonvensjonen av 20. november 1989, gjort til del av norsk rett ved menneskerettsloven 

(L21.05.1999 nr. 30) 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - LOV-2018-06-22-83  

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

• Forskrift til opplæringslova 

• Veileder spesialundervisning fra mars 2017 – utdanningsdirektoratet  

• Kommunens egne rutiner på området 
• RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020. 

• RefLex – Utdanningsdirektoratet 

• Kommunens egne rutiner på området spesialundervisning 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Stand

ard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf 

 
 
 
 
 

 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektør, 17.02.2022 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for 

forvaltningsrevisjoner med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og 

revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Standarden fastsetter normer for planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon i 

kommuner, fylkeskommuner og i (fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 

oppgave i kommuner og fylkeskommuner8, og 

kontrollutvalget skal påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for 

forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal baseres 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og den skal 

vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig for 

å påse at standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at forvaltningsrevisjonen 

gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante metoder, og med tilstrekkelig 

kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen 

av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 

Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal 

vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at 

kontrollutvalget og revisor har lik forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om 

nødvendig avklare bestillingen med kontrollutvalget.  

 

8 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å 

kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å 

endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal 

dette avklares med kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for 

problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 

Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte og 

andre relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til 

kommunedirektøren (alt. selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det 

redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon), og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal oversendes 

kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 

Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative eller 

anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, som skal gis 

anledning til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med 

de kravene som gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen skal 

gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal begrunnes og 

eventuelle svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i tilstrekkelig omfang til å 

kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er fremkommet muntlig skal 

nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal behandles i tråd med kravene i 

personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige 

avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i disse 

skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og 

konklusjoner. Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 
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Rapport: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så leservennlig 

som mulig med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille 

mellom hva som er presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller tilstand 

innen det reviderte området skal beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors 

vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at 

det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det 

avdekkes åpenbare brudd på annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal 

oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  

Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at 

undersøkelse og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"9 

som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 

samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet 

skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 

dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 

vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte enn 

forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje 

gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 

og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke 

våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme vurderinger, 

og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til utvikling i den 

reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder10. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 

forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger og kognitive prosesser. 

Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 

brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative 

og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

I denne revisjonen har vi i hovedsak benyttet følgende metode:  

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer vært 

involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å ha stor 

 

9 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
10 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en saksinteresse, er 

det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange dokumenter 

med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv bare fanger opp 

det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte benyttes i kombinasjon 

med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 

Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for 

påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid 

verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  
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Vedlegg 4 – Utlednings av revisjonskriterier 

Planleggingen av spesialundervisningen   

Utledede revisjonskriterier: 

• Det skal være utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). 

• IOP skal inneholde mål i samsvar med enkeltvedtaket, formet slik at de viser den kompetansen 

det tas sikte på at eleven skal opparbeide seg i de aktuelle fagene. 

• IOP skal beskrive organiseringen av opplæringen i samsvar med enkeltvedtaket. 

• Spesialundervisning skal så langt råd er, planlegges i samarbeid med eleven og foresatte, og 

det skal legges vekt på deres syn. 

• Kommunen skoler skal følge egne frister for når IOP skal utarbeides. 

Utledning 

Revisjonskriteriene over følger av opplæringslova § 5-5 første ledd, opplæringslova § 5-4 tredje ledd, 

barnekonvensjon og kommunens egne rutiner. 

I Veileder for spesialundervisning kapittel 8.1 heter det at «IOP skal bygge på enkeltvedtaket om 

spesialundervisning. Den kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn de som kommer 

frem av enkeltvedtaket». 

I samme veileder kapittel 8.1 heter det videre:  

«Det er i strid med opplæringsloven å gi elever tilrettelagt opplæring eller avvik fra 

Læreplanverket utover det som følger av kravet om tilpasset opplæring uten at det er fattet et 

enkeltvedtak. Skolen kan ikke begynne å bruke en IOP overfor en elev før det er fattet et 

enkeltvedtak som gir eleven rett til spesialundervisning. Dette gjelder også for elever som er 

under utredning. Det hjelper ikke at foreldrene samtykker til at en foreløpig IOP skal brukes. 

Dette innebærer at det er i strid med opplæringsloven å gi eleven ene-undervisning før det 

foreligger et enkeltvedtak som gir skolen hjemmel for å ta eleven ut av klassen/basisgruppen. 

Unntak kan være å ta en elev ut fra en del av en enkeltstående time, for eksempel for å lese 

høyt for en lærer. Det er fortsatt mulig, uten IOP, å tilhøre andre grupper i deler av opplæringen, 

så lenge elevene tilhører en ordinær klasse/basisgruppe hvor deres behov for sosial tilhørighet 

og stabilitet blir tatt vare på.» 

I veilederen kapittel 8.3 heter det:  

«Det må komme frem i hvilke fag eller deler av et fag det skal gis spesialundervisning. For 

øvrig følger eleven de ordinære læreplanene for fag. Mål om deltakelse er ikke i tråd med 

opplæringslovens bestemmelser. Det er ikke adgang til å erstatte en IOP med en såkalt 

individuell opplærings- og deltakelsesplan (IODP). For elever som får spesialundervisning skal 

det utarbeides en IOP.» Videre heter det at «målene må være formet slik at de viser den 



 

 
33 

Øvre Eiker kommune   |   2022   | Spesialundervisning 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

kompetansen det tas sikte på at eleven skal opparbeide seg i de aktuelle fagene. Dette må 

vurderes i de enkelte tilfellene.» 

RefLex inneholder disse spørsmålene til bruk ved skolenes egenevalueringer: 

1.4. Beskriver dere i IOP-ene hvordan dere skal organisere spesialundervisningen, og hvor mye 

tid elevene skal ha i klassen, i gruppe, som eneundervisning eller på en alternativ arena? 

1.5. Beskriver dere i IOP-ene en organisering av opplæringen som er i samsvar med vedtakene? 

1.6. Beskriver dere et timetall i IOP-ene som er i samsvar med vedtakene? 

1.7. Beskriver dere i IOP-ene hvilke fag eller områder elevene skal få spesialundervisning i? 

1.8. Beskriver dere hvilken type opplæring elevene skal få, hvilke arbeidsmåter dere skal bruke, 

og hvordan dere skal legge til rette for elevene når det gjelder pedagogisk metode, læremidler 

og utstyr? 

1.9. Beskriver dere et faglig innhold i IOP-ene som er i samsvar med vedtakene? 

1.10. Beskriver dere i IOP-ene hvilke avvik fra læreplaner og fag elevene skal ha?  

1.11. Beskriver dere klart definerte mål for spesialundervisningen i IOP-ene når elevenes 

opplæring skal avvike fra kompetansemålene i læreplanene? 

1.12. Beskriver dere avvik og individuelle mål i IOP-ene som er i samsvar med vedtakene? 

Revisjonskriteriene følger også av barnekonvensjon og opplæringslova § 5-4 tredje ledd. 

Barnekonvensjonen artikkel 12 sier at barn har rett til å gi uttrykk for sin mening. 

I Veileder for spesialundervisning kapittel 9.1 heter det at «elevene bør trekkes aktivt med i vurderingen 

av sin trivsel, læring og utvikling». 

RefLex inneholder disse spørsmålene til bruk ved skolenes egenevalueringer: 

2.21. Snakker dere med elevene om hva som skal være innholdet i årsrapporten, både når det 

gjelder hvilken opplæring elevene har fått og vurderingen av elevenes utvikling ut fra målene i 

IOP-ene? 

2.22. Legger dere vekt på elevenes synspunkter i samsvar med elevenes alder og modenhet. 

 

Kommunens egne rutiner: 
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Frist for å utarbeide og sende ut IOP i grunnskolen er satt til 30.6 for grunnskolen med unntak av 

trinnene 1 og 8 hvor frist er 15.9. 

Følgende beskrivelser går frem av håndbok: 

Etter at enkeltvedtak er gjort, utarbeider kontaktlærer/spesialpedagog IOP i samarbeid med foresatte. 

Kommunen har en mal for individuelle opplæringsplan og årsrapport som skal brukes av alle skoler og 

malen inneholder IOP del og en årsrapport del.  

 

 

Gjennomføring av spesialundervisning 

Utledede revisjonskriterier 

• Skolen skal en gang i året utarbeide en skriftlig oversikt (årsrapport) som inneholder en 

vurdering om elev har nådd målene satt i den individuelle opplæringsplanen (IOP)  

• Skolen skal ha oversikt over eventuelle avvik mellom planlagt og faktisk gjennomført 

spesialundervisning. Tapt spesialundervisning skal tas igjen, dersom det er pedagogisk 

forsvarlig. 

• Spesialundervisning skal så langt råd er, evalueres i samarbeid med eleven og elevens 

foresatte, og det skal legges vekt på deres syn. 

• Skolene skal bruke maler som kommunen har laget for årsrapport og innen gitte frister. 

 

Utledning 

Revisjonskriteriet følger av ordlyden i opplæringslova § 5-5 andre ledd. 

I Veileder for spesialundervisning kapittel 9.1 heter det at «årsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over 

den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven». 

I Norsk lovkommentar note 172 (Vidar Raugland og Susanne Azevedo Stirø, sist hovedrevidert 

12.03.2021) heter det at «I tråd med at spesialundervisningen skal gjennomføres etter en på forhånd 

fastsatt plan, plikter skolen å utforme en årlig rapport hvor det redegjøres for den opplæringen eleven 

har fått, samt en vurdering av utviklingen. 

På bakgrunn av dette legger revisjonen til grunn at årsrapporten skal bestå av to elementer; 1) skriftlig 

oversikt over opplæringen som er gitt, og 2) vurdering av utviklingen. 

RefLex inneholder disse spørsmålene til bruk ved skolenes egenevalueringer: 

2.20. Gir årsrapportene en oversikt over den opplæringen elevene har fått og en vurdering av 

utviklingen til elevene ut fra målene i IOP-ene?  
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Utgangspunktet er at spesialundervisning skal gjennomføres som vedtatt og planlagt. Tildelt 

spesialundervisning medfører en individuell rett til ekstra ressurser for den enkelte elev. 

For situasjoner der det ikke er samsvar mellom planlagt og faktisk gjennomført spesialundervisning, 

viser vi til Utdanningsdirektoratets Veileder for spesialundervisning kapittel 8.6, under overskriften «Hva 

skjer hvis det ikke er samsvar mellom omfanget av spesialundervisning som er fastsatt i 

enkeltvedtaket, og den faktiske ressursen eleven får?»: 

«Skolen skal planlegge og gjennomføre opplæringen til eleven slik at eleven får den 

spesialundervisningen han eller hun har krav på. Enkeltvedtak om spesialundervisning gir 

eleven en individuell rett til ekstra ressurs. 

Det er viktig at eleven/foreldrene har gjort seg godt kjent med enkeltvedtaket og følger med 

på hvilket opplæringstilbud eleven faktisk får. 

Det kan være mange årsaker til at den individuelt tildelte ressursen som eleven har krav på, og 

den ressursen som eleven faktisk får tildelt, ikke samsvarer. 

Det er viktig at skolens praksis samsvarer med enkeltvedtaket. Dersom eleven mister timer, 

skal dette tas igjen, så langt det er pedagogisk forsvarlig. 

Gjennom enkeltvedtaket har eleven fått rett til et minstekrav for at elevens opplæringstilbud 

skal bli forsvarlig. Hvis noe av denne opplæringen forsvinner, kan det føre til at elevens 

opplæringstilbud ikke lenger er forsvarlig. Dette fører til at skolen ikke oppfyller sine 

forpliktelser etter opplæringsloven. 

Eleven/foreldrene kan klage til statsforvalteren dersom spesialundervisningen ikke 

gjennomføres slik det er fastsatt i enkeltvedtaket.» 

Dette gjør det nødvendig at skolen har et system som sikrer oversikt over eventuelle avvik mellom 

planlagt og gjennomført spesialundervisning. Både for selv å sikre at eleven får de ressursene som 

følger av enkeltvedtaket, for at foresatte kan informeres om det eventuelle avviket (og dermed kan 

benytte sin klageadgang til Statsforvalteren) og for at Statsforvalteren skal ha faktagrunnlag å 

behandle saken på, dersom en klage kommer. 

RefLex inneholder disse spørsmålene til bruk ved skolenes egenevalueringer: 

2.5. Gir dere spesialundervisningen med det timetallet som fremgår av vedtakene?  

2.6. Erstatter dere spesialundervisningstimer som har falt bort av andre grunner enn elevenes 

eget fravær? 

Barnekonvensjonen artikkel 12 sier at barn har rett til å gi uttrykk for sin mening. 
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I Veileder for spesialundervisning kapittel 9.1 heter det at «elevene bør trekkes aktivt med i vurderingen 

av sin trivsel, læring og utvikling». 

RefLex inneholder disse spørsmålene til bruk ved skolenes egenevalueringer: 

2.21. Snakker dere med elevene om hva som skal være innholdet i årsrapporten, både når det 

gjelder hvilken opplæring elevene har fått og vurderingen av elevenes utvikling ut fra målene i 

IOP-ene? 

2.22. Legger dere vekt på elevenes synspunkter i samsvar med elevenes alder og modenhet? 

Kommunens egne rutiner: 

Frist for å utarbeide årsrapport i grunnskolen er satt til 15.5. 

Følgende beskrivelser går frem av håndbok: 

Tapte spesialundervisningstimer/timer til spesialpedagogisk hjelp, som følge av fravær hos 

spesialpedagog/lærer/assistent, skal gis tilbake til eleven/barnet på et senere tidspunkt. 

Kommunen har en mal for individuelle opplæringsplan og årsrapport som skal brukes av alle skoler og 

malen inneholder IOP del og en årsrapport del.  
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Vedlegg 5 – Kommunens tilsvar Statsforvalteren 

 

 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
 

Postboks 325 
1502 MOSS 

 
 

Vår dato: 01.11.2021 Deres referanse: 20/30515 Vår saksbehandler: 
 Vår referanse: 2020/7873- 

69440/2021 
Terje Gulliksen 

 
Øvre Eiker kommunes svar på endelig tilsynsrapport 

 
Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med spesialundervisning i Øvre Eiker 
kommune, Hokksund ungdomsskole. Det ble fattet vedtak med pålegg om retting, jfr. deres 
referanse 20/30515. 

 

Dette brevet er Øvre Eiker kommunes svar på tilsynsrapporten og pålegg om retting.  

Rettslige krav 1.1 (Reflex 1.1-1.2)  
Innhenter skolen samtykke fra elever over 15 år og foreldre til elever under 15 år, før skolen fatter vedtak 
om spesialundervisning?   
 
Elever over 15 år må gi sitt samtykke før dere fatter vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-
4 andre ledd. Dersom det er de selv som har bedt om spesialundervisning, er det ikke nødvendig med 
samtykke til vedtak om spesialundervisning. Det samme gjelder dersom elevene har uttalt underveis i 
prosessen at de ønsker spesialundervisning. At elevene ikke protesterer mot at skolen fatter vedtak om 
spesialundervisning, er ikke det samme som å gi et samtykke. Foreldrene til elever under 15 år må gi sitt 
samtykke før skolen fatter vedtak om spesialundervisning. Dersom det er de selv som har bedt om 
spesialundervisning, er det ikke nødvendig med samtykke til vedtak. Det samme gjelder dersom foreldrene 
har uttalt underveis i prosessen at de ønsker spesialundervisning. At foreldrene ikke protesterer mot at 
skolen fatter vedtak om spesialundervisning, er ikke det samme som å gi et samtykke. Begge foreldrene må 
samtykke til vedtak om å sette i gang spesialundervisning, selv om barnet bare bor fast hos den ene. 
Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-4 andre ledd.   
 
Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger i rapport  
I dokumentasjonen vi innhentet fra skolen, ba vi om å få tilsendt samtykkeerklæringer hvis disse var 
skriftliggjort. Som nevnt under det rettslige kravet, må elever over 15 år og foresatte til elever under 15 år, 
gi samtykke til spesialundervisning. Samtykket skal være et såkalt informert samtykke, som vil si at den som 
samtykker skal være tilstrekkelig informert til å vite hva man samtykker til. I alle sakene vi har innhentet 
dokumentasjon fra, foreligger det signerte samtykker til spesialundervisning. I RefLex svarer rektor nei på 
spørsmålet om skolen innhenter samtykke for elever over 15 år. Rektor viser til at skolen ikke har vært 
bevisst nok på å innhente samtykke for elevene på 10. trinn som er født tidlig på året. I dokumentasjonen vi 
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har mottatt gjelder dette to elever. Rektor svarer ja på spørsmålet om skolen innhenter samtykke fra 
foresatte til elever under 15 år.  
 
Samtykkeerklæringene vi har mottatt for elever under 15 år, er alle underskrevet av foresatte. Vi har 
mottatt dokumentasjon som viser at i tilfeller der foreldre har delt omsorg, har begge foreldrene skrevet 
under på samtykke til spesialundervisning, med unntak av ett tilfelle. 9 Vår oppfatning er at kommunen har 
en mal for samtykke og at det er rutine at skolene bruker samme mal. Det er rutine for at foresatte 
samtykker til spesialundervisning for elever under 15 år, men det er ikke en rutine for at elever over 15 år 
samtykker til spesialundervisning. Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder samtykke fra foreldre til 
elever under 15 år. Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder å innhente samtykke fra elever over 
15 år  
 
Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
Skolen har laget en rutine som innebærer at alle elevene skriver under samtykkeskjemaet før det fattes 
enkeltvedtak. Elevenes stemme er viktig, og ved selv å signere sikrer vi også at de er med på prosessen om 
enkeltvedtak og spesialundervisning. Samtykkeskjemaene skrives under i mai/juni for 8. og 9.trinn for neste 
skoleår, slik at vi har samtykker og vedtak klare før elevene begynner i 9. og 10.klasse. For nye 8.trinn vil vi 
gjennomføre en samtale før sommerferien (på slutten av 7.trinn) for å bli litt kjent med eleven, og hvordan 
vi skal tilrettelegge fra oppstart. Samtykkeskjemaet signeres i dette møtet.   
  
 
Rettslige krav 1.2 (Reflex 1.3-1.4)   
Gir skolen eleven og foreldrene mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen, før 
skolen fatter enkeltvedtak?   
 
Elever og foreldre skal få mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen, før skolen 
fatter enkeltvedtak. Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-4 andre og tredje ledd og barnekonvensjonen 
artikkel 12. 
 
Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger i rapport  
I RefLex svarer rektor at elevene ikke får mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering. Skolen prøver å 
tilrettelegge for gode samtaler knyttet til hva elevene tenker kan gi dem et godt læringsutbytte, hvis elever 
får diagnoser mens de går på ungdomsskolen. Rektor beskriver at skolen ikke er god nok på å kvalitetssikre 
gode tilrettelagte samtaler i forkant av vedtaket. Rektor svarer videre at foreldrene får uttale seg om 
innholdet i den sakkyndige vurderingen før det fattes vedtak. Dette gjøres i samarbeidsmøter og i dialog 
med foreldrene. Alle åtte sakkyndige vurderinger viser til at foreldre har fått mulighet til å gjøre seg kjent 
med innholdet i sakkyndig vurdering. Alle sakkyndige vurderinger er stilet til skolen med kopi til foresatte. 
På bakgrunn av dette er det rettslige kravet oppfylt når det gjelder kravet om at foreldrene til elevene får 
mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering før det fattes vedtak om spesialundervisning. Det rettslige 
kravet er ikke oppfylt når det gjelder elevenes mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering før det 
fattes vedtak.   
 
Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har gjort endringer i malen for sakkyndig vurdering, hvor det 
fremkommer i et avsnitt at både elev og foreldre har fått mulighet til å uttale seg om innholdet i den 
sakkyndige vurderingen før det fattes vedtak om spesialundervisning.   
 
PPT har presisert i internrutinen for sakkyndighetsarbeid at foreldre og elev gis mulighet for å uttale seg om 
innholdet i den sakkyndige vurderingen. Rutinen sier at PPT innkaller foreldre og elev til et 
tilbakemeldingsmøte hvor sakkyndig vurdering gjennomgås. Alternativt gjennomgås vurderingen muntlig 
på telefon hvis foresatte ønsker dette.  
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Vedlegg 1: revidert mal for sakkyndig vurdering i henhold til opplæringsloven § 5-1.  
 
Skolen lager en rutine som innebærer å gå gjennom sakkyndig vurdering med eleven før vedtak fattes. Vi 
sikrer at sakkyndig vurdering er gjennomgått med eleven før det fattes vedtak, enten på et 
samarbeidsmøte eller i en elevsamtale.   
  
 
Rettslig krav 1.3 (Reflex 1.5-1.6)   
Sørger skolen for at saken er tilstrekkelig opplyst før den fatter vedtak om spesialundervisning?  
 
Dersom utredningen eller anbefalingen i den sakkyndige vurderingen er mangelfull, eller det mangler andre 
opplysninger i saken, skal skolen be PPT eller andre om supplerende opplysninger. Rettslig grunnlag: 
Forvaltningsloven § 17.  
 
Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger   
I RefLex svarer rektor ja på spørsmålet om skolen innhenter flere opplysninger fra PPT dersom den 
sakkyndige vurderingen er mangelfull og skriver at som et resultat av «ALLE MED»- prosjektet har skolen 
jevnlig kontakt med PPT. PPT og skolen møtes annenhver uke i tillegg til at det er kort vei til andre 
saksbehandlere hvis det er nødvendig med dialog.   
Alle vedtakene vi har mottatt inneholder presiseringer om at vedtakene bygger på de sakkyndige 
vurderingene.   
 
Skolen viser til at det er tett samarbeid med PPT. Vi kan likevel ikke se av innsendt dokumentasjon at det er 
bedt om flere opplysninger fra PPT for å gi tydeligere opplysninger, der det er mangler i vedtakene. Elevens 
rettsikkerhet svekkes når det ikke er tilstrekkelig presist beskrevet hvilken spesialundervisning elevene skal 
ha.   
Under de rettslige kravene 1.6 -1.8 har vi påpekt flere mangler i vedtakene og i de sakkyndige 
vurderingene. I disse tilfellene burde skolen bedt PPT om en klargjøring. Eksempel på dette er at flere 
sakkyndige vurderinger ikke er tilstrekkelige presise når det gjelder beskrivelsene av hvor mange timer 
spesialundervisning elevene skal ha i de enkelte fagene. Et annet eksempel er mangelfulle beskrivelser av 
innholdet i spesialundervisning. Begrep som «basisfag» og «teoripreget aktivitet» (elev nr. 21), både i 
sakkyndig vurdering og vedtak, er ikke presist nok. Det blir dermed uklart i hvilke fag og hvor mange timer 
eleven skal ha spesialundervisning i de forskjellige fagene. Vedtakene vi har mottatt inneholder dermed de 
samme manglene som de sakkyndige vurderingene vedtakene bygger på.   
 
For at saken skal være tilstrekkelig opplyst, må skolen også ha oppdatert informasjon om eleven og 
opplæringssituasjonen. Rektor svarer ja på spørsmål om det fattes vedtak på bakgrunn av oppdatert 
informasjon om elevene og opplæringssituasjonen.   
I to av de tilsendte elevmappene er de sakkyndige vurderingene, som vedtakene bygger på, utarbeidet i 
2018, det vil si når elevene gikk på 7. trinn. Elevenes behov endres, det samme gjelder fag- og timefordeling 
fra barneskole til ungdomsskole. For den ene eleven er det stort avvik fra sakkyndig vurdering til vedtak i 
omfanget av spesialundervisningen. Sakkyndig vurdering tilrår 760 årstimer spesialundervisning (à 45 
minutter), minimum 380 årstimer med pedagog (elev nr. 14) og resterende med 
assistent/fagarbeiderressurs, mens vedtaket beskriver 266 11 årstimer à 60 minutter med pedagog. 
Vedtaket har ingen begrunnelse for avviket. For denne eleven burde det vært utarbeidet ny sakkyndig 
vurdering.   
 
I det andre eksempelet (elev nr. 10) er det avvik i organiseringen. I sakkyndig vurdering beskrives at timene 
skal organiseres i klasserommet, som eneundervisning eller i liten gruppe. I vedtaket beskrives at 
organiseringen skal foregå i klassen og ute i mindre grupper i basisfagene. Avviket her er at 
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eneundervisning ikke er tatt med i vedtaket. For begge elevene hadde det vært nødvendig med en 
oppdatering i dokumentasjonen av elevenes behov.   
 
På denne bakgrunn mener vi at skolen ikke sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst før den fatter vedtak 
om spesialundervisning.  
 
Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
I dag har PPT møtepunkter med alle skolene hver januar måned hvor alle elever med spesialundervisning 
drøftes. Her avklares det hvilke elever som må ha ny sakkyndig vurdering før de starter på 
ungdomsskolen. Om avvikene fra den gjeldende sakkyndige vurderingen blir for store skriver PPT en ny 
sakkyndig vurdering. Om det er små endringer legger PPT ved et vedlegg til gjeldende sakkyndig vurdering. 
Ny rutine vil være at alle elever med behov for spesialundervisning i overgang fra barneskole til 
ungdomsskole får en oppdatering av gjeldende sakkyndig vurdering enten i form av et vedlegg eller en ny 
sakkyndig vurdering.  
 
Vedlegg 2: “Alle med-rutinen"  
 
I sakkyndig vurderinger og i enkeltvedtak har vi tidligere brukt begreper som “basisfag” og “teoripreget 
aktivitet”. Disse begrepene vil erstattes av mer presise begreper, som oftest fag eller grunnleggende 
kompetanser. Hvis skolen velger andre begreper, skal det tydelig fremgå hva disse begrepene betyr i 
praksis. Kommunen har vedtaksmaler med hjelpetekster til de som skriver vedtakene. Begrepsbruken vil bli 
presisert i disse malene.   
 
Rettslig krav 1.4 (Reflex 1.7, 1.8, 1.9,1.10)   
Fatter skolen vedtak så snart som mulig i alle saker der PPT har gjennomført en sakkyndig vurdering?   
 
En sakkyndig vurdering er en vurdering fra PPT som vurderer behovet til eleven, og anbefaler hvilket 
opplæringstilbud eleven bør få. Så lenge en elev over 15 år eller foreldrene til en elev under 15 år har 
samtykket til vedtak om spesialundervisning, skal skolen avgjøre saken ved å fatte et enkeltvedtak. Det 
betyr at dere skal fatte enkeltvedtak når den sakkyndige vurderingen anbefaler spesialundervisning.   
 
Skolen skal fatte enkeltvedtak, selv om PPT ikke anbefaler spesialundervisning og dere derfor kommer til at 
dere ikke skal gi eleven spesialundervisning. Rettslig grunnlag: Forvaltningsloven §§ 2, 11 a og 23 og 
opplæringsloven § 5-1 første ledd.   
 
Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger   
Rektor svarer ja i Reflex på at skolen fatter vedtak for alle elever hvis PPT anbefaler spesialundervisning. I 
dokumentasjonen vi har mottatt er det fattet vedtak for alle elever i sakene der PPT har utarbeidet 
sakkyndig vurderinger.   
 
Når det gjelder å fatte vedtak dersom PPT ikke anbefaler spesialundervisning, svarer rektor ja på 
spørsmålet. For den niende eleven (som ikke skal ha spesialundervisning) er det skrevet et notat og rektor 
beskriver at det burde vært utarbeidet et vedtak for å sikre klagetilgang. Det er gjort en avtale mellom 
foresatte og skolen om at spesialundervisningen skal opphøre og i dette tilfellet har verken foresatte eller 
elev ønsket spesialundervisning. For denne eleven er den sakkyndige vurderingen kun gjeldende ut 
skoleåret 2019/20 og eleven skal i dette tilfellet ikke ha spesialundervisning eller ønsker 
spesialundervisning og det skal heller ikke fattes vedtak.   
 
Når elever er henvist til PPT og det foreligger sakkyndig vurdering, så er det riktig som rektor uttaler at det 
alltid skal fattes vedtak, også der PPT ikke anbefaler spesialundervisning. Ved telefonhenvendelse til Øvre 
Eiker kommune bekreftes det at kommunen har en mal for å fatte vedtak, også i saker der PPT ikke 
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anbefaler spesialundervisning. Vi har ikke mottatt eksempel på vedtak der PPT ikke har anbefalt 
spesialundervisning.   
 
I Reflex svarer rektor ja både på spørsmålet om skolen fatter vedtak så snart som mulig etter at skolen har 
mottatt sakkyndig vurdering og om skolen setter oppstartstidspunkt ut fra elevens behov. For de åtte 
elevene som har rett til spesialundervisning, er vedtak fattet i september og oktober 2020. De sakkyndige 
vurderingene er utarbeidet våren 2020 eller i 2018 og 2019. Det er anbefalt at vedtak om 
spesialundervisning skal være fattet innen rimelig tid og for å ivareta elevens behov. Det er elevens vedtak 
om spesialundervisning som gir eleven retten til spesialundervisning. Hvis vedtaket først fattes utpå høsten, 
vil spesialundervisningen kunne komme noe sent i gang.   
 
På bakgrunn av rektors svar og innsendt dokumentasjon, er det vår vurdering at skolen fatter enkeltvedtak 
i alle saker der PPT har gjennomført sakkyndig vurdering, også hvis elever ikke tilrås spesialundervisning. 
Når det gjelder spørsmål om skolen fatter vedtak så snart som mulig etter at sakkyndig vurdering er ferdig 
utarbeidet og setter oppstartstidspunkt ut fra elevenes behov, er vår vurdering at skolen fatter vedtak om 
spesialundervisning for sent.  
 
Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
Skolen synes det i enkelte sammenhenger har vært vanskelig å få tilbake samtykkeskjemaer, og det har 
derfor tatt tid før vedtakene kan sendes fra skolen. Ved å gjøre om på de nye rutinene for å innhente 
samtykke som vi har beskrevet i pkt. 1.1, vil vi sikre at samtykkeskjemaene kommer inn tidligere, og 
vedtakene vil derfor sendes ut i oppstarten av nytt skoleår. De sakkyndige vurderingene fra PPT kan 
være gjeldende over tre år. Skolen fatter nytt vedtak hvert skoleår.  
 
Når en elev får sakkyndig vurdering i løpet av et skoleår vil PPT og skolen gjennomføre et møte sammen 
med foresatte og eleven, der samtykkeskjema skrives under. Skolen sender deretter ut enkeltvedtak.   
 
Rettslig krav 1.6 (Reflex 1.12 og 1.13)   
Inneholder vedtakene opplysninger om omfanget av spesialundervisningen, det vil si antall timer 
spesialundervisning samlet og i hvert av fagene?   
 
Vedtaket skal vise omfanget av spesialundervisningen, det vil si timetallet for de aktuelle fagene og samlet 
timetall for eleven. Hvis det går klart frem av den sakkyndige vurderingen hva som er anbefalt, kan 
vedtaket vise til denne vurderingen. Rettslig grunnlag: Forvaltningsloven §§ 2, 23, 25 og opplæringsloven § 
5-1 første ledd.   
 
Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger   
Et enkeltvedtak skal være så klart og tydelig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. 
Det anbefales at omfanget av spesialundervisningen oppgis i årstimer à 60 minutter.   
 
Rektor svarer ja i Reflex på spørsmålet om vedtakene inneholder omfanget av spesialundervisningen. De 
åtte vedtakene vi har gjennomgått, inneholder opplysninger om antall årstimer til spesialundervisning 
samlet. Ingen av vedtakene inneholder angivelse av timer til spesialundervisning fordelt pr. fag. Det går 
heller ikke frem av de sakkyndige vurderingene. Timetallet i sakkyndige vurderinger og vedtak er beskrevet 
som årstimetall.   
Når det gjelder antall årstimer samlet for opplæringen i elevenes vedtak er det rettslige kravet oppfylt. Det 
rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder antall årstimer pr. fag.  
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Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
PPT har i revidert mal for sakkyndig vurdering presisert at det i tilrådningen av omfang skal 
spesifiseres antall timer spesialundervisning samlet, og også i hvert av fagene det tilrås spesialundervisning 
i.  
 
Skolen har rutine for å informere PPT om timeantall i ulike fag, slik at dette ligger til grunn når PPT skal 
utarbeide sakkyndig vurdering. Hvis sakkyndig vurdering henviser til lesing og skriving i alle fag skal 
det presisere hvilke fag det gjelder. Dette vil være gjeldende for både den sakkyndige vurderingen, og i 
enkeltvedtaket.  
  
 
Rettslig krav 1.7 (Reflex 1.14 og 1.15)   
Inneholder vedtakene opplysninger om hvilket innhold spesialundervisningen skal ha?   
 
Vedtaket skal vise innholdet i spesialundervisningen, det vil si hvilke fag eller områder eleven skal få 
spesialundervisning i.  
  
Vedtaket må vise hvilke avvik skolen eventuelt skal gjøre fra de ordinære læreplanene, og hvilke fag 
avvikene skal gjelde for.   
 
Vurderingen av om eleven har behov for eventuelle avvik fra innholdet i opplæringen, må bygge på 
kunnskap om elevens læreforutsetninger og utviklingsmuligheter, opplæringstilbudet, kompetansenivået til 
de andre elevene på trinnet og målene i læreplanene. Noen elever kan følge de ordinære læreplanene 
dersom de nødvendige ressursene stilles til rådighet, mens andre elever kan ha behov for avvik fra 
kompetansemålene i læreplanene. Vurderingen av om skolen skal la være å gi opplæring knyttet til noen 
kompetansemål, er en skjønnsmessig vurdering som dere må gjøre konkret for den enkelte eleven.   
 
Hvis det går klart frem av den sakkyndige vurderingen hva PPT anbefaler, kan vedtaket vise til denne 
vurderingen. Hvis skolen gjør avvik fra de ordinære læreplanene, må det fremgå av vedtaket hvilke 
kompetansemål eleven skal nå.   
 
Rettslig grunnlag: Forvaltningsloven §§ 2, 23, 25 og opplæringsloven § 5-1 første ledd.   
 
Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger   
I Reflex svarer rektor ja på spørsmålet om vedtakene inneholder opplysninger om hvilke avvik skolen 
eventuelt skal gjøre fra de ordinære læreplanene og hvilke fag avvikene skal gjelde for.   
 
Når det gjelder avvik fra ordinære læreplaner fremgår det klart i tre av vedtakene at elevene skal følge 
kompetansemål for trinnet i de fagene de har spesialundervisning i. I ett vedtak kommer det tydelig frem at 
eleven skal følge kompetansemål for lavere trinn. For disse elevene samsvarer sakkyndig vurdering og 
vedtak.   
 
I fire av vedtakene kommer det ikke frem hvilke kompetansemål elevene skal jobbe etter. I de sakkyndige 
vurderingene kommer dette heller ikke godt nok frem. Et eksempel på dette er at for en elev (elev nr. 12) 
beskrives det i sakkyndig vurdering at eleven skal følge kompetansemål for mellomtrinnet i et fag, dette 
uten at det beskrives mer konkret hvilke kompetansemål eleven skal følge. I vedtaket er det ikke beskrevet 
at eleven skal følge mål for mellomtrinnet i et fag. Det blir for utydelig for skolen når PPT ikke beskriver 
konkrete kompetansemål i tilrådningen. Skolen kan dermed få utfordringer i å fatte vedtak og utarbeide 
IOP. I slike tilfeller bør skolen be PPT om en presisering slik at innholdet for spesialundervisningen kommer 
tydeligere frem.   
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Vi mener derfor at vedtakene ikke viser tydelig nok hvilke avvik som gjøres fra læreplanen og i hvilke fag 
dette gjelder. Vedtakene sammenholdt med sakkyndige vurderinger viser ikke godt nok hvorfor det av 
hensyn til eleven er nødvendig med avvik fra kompetansemålene.   
 
Alle vedtakene inneholder opplysninger om hvilke fag elevene skal ha spesialundervisning i. Flere av 
vedtakene er likevel noe uklare når det gjelder innholdet i spesialundervisningen. I et av vedtakene (elev nr. 
20) henvises det til at «det er også flere fag som koples opp mot denne undervisningen», uten at det 
presiseres hvilke fag. Som vi henviste til i rettslig krav 1.3, hvor det kommer frem at elevens 
opplæringstilbud blant annet skal inneholde «basisfag og annen teoripreget aktivitet», så er dette for lite 
konkret. Det må presiseres hva innholdet i disse fagene og timene er.   
 
På spørsmålet om vedtakene inneholder konkrete kompetansemål elevene skal nå, svarer rektor nei. Hvis 
sakkyndig vurdering beskriver konkrete kompetansemål, kan vedtaket vise til sakkyndig vurdering. For 
elevene er det ikke beskrevet konkrete kompetansemål verken i sakkyndige vurderinger eller i vedtak. I 
sakkyndig vurdering (elev nr. 10) er det beskrevet at eleven skal jobbe med grunnleggende kompetansemål 
som ikke er oppfylt i norsk, engelsk og matematikk uten at 15 det går frem hvilke mål eleven skal jobbe 
mot. For en annen elev (elev nr. 20) er kompetansemålene at eleven skal presenteres for fagene norsk og 
matematikk og at kompetansemålene skal ta utgangspunkt i målene for 3. trinn med eventuelle innslag av 
målene fra 4. – 5. trinn.   
 
For to av elevene viser vedtakene at elevene innvilges et alternativt tilrettelagt opplæringstilbud. Vedtaket 
sier imidlertid ingen ting om innholdet, omfanget eller organiseringen av opplæringen i dette tilbudet. 
Alternativ opplæringsarena er anbefalt for den ene eleven i sakkyndig vurdering, men ikke for den andre. 
Hvis elever skal ha opplæring på alternativ opplæringsarena, må dette være tilrådd av PPT. I rundskriv Udir-
3-2010 (Utdanningsdirektoratet) fremgår det at bruk av alternativ opplæringsarena må være hjemlet i 
vedtaket om spesialundervisning. Det må være basert på at alternativ opplæringsarena er nødvendig for at 
eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen.   
 
På denne bakgrunn er det vår vurdering at enkeltvedtakene ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger om 
hvilket innhold spesialundervisningen skal ha.  
 
Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
PPT er avhengig av tett dialog med skolene med tanke på innholdet i spesialundervisningen og hvilke 
kompetansemål elevene jobber etter. Denne informasjonen skal skolene skrive i en pedagogisk rapport 
som ligger vedlagt henvisningen som kommer til PPT. Dagens mal for pedagogisk rapport er gammel, og det 
er behov for en revidering. Arbeidet med ny mal for pedagogisk rapport startet tidligere i høst, og er en 
pågående prosess. Den er foreløpig ikke ferdigstilt. I den nye malen vil det bli en presisering av hvilke 
kompetansemål eleven jobber etter, og hvor det evt. er behov for avvik fra trinnets kompetansemål. Denne 
presiseringen vil gjøre det enklere for PPT å vurdere behovet for spesialundervisning, hvilke 
kompetansemål eleven må jobbe etter og hva innholdet i spesialundervisningen skal være.  
PPT har også i den reviderte malen for sakkyndig vurdering en hjelpetekst som sier vi må presisere mål og 
innhold i elevens opplæring. Ved å ha tettere dialog om gjeldende kompetansemål og om evt. avvik fra 
læreplanen, blir sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket mer presist.   
 
Når elever får innvilget et alternativt opplæringstilbud må det komme tydeligere frem hva dette tilbudet 
inneholder med tanke på organisering, tidsbruk og innhold. Det er viktig at et slikt opplæringstilbud må 
være tilrådt av PPT, og at dette skrives i vedtaket.   
  
 
Rettslig krav 1.8 (Reflex 1.16)  
Inneholder vedtakene opplysninger om hvordan skolen skal organisere spesialundervisningen?  
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Vedtakene skal vise hvordan skolen skal organisere spesialundervisningen, det vil si om eleven skal 
få spesialundervisningen i klassen, i grupper, som eneundervising eller på en alternativ opplæringsarena. 
Dere må få frem hvor mye tid eleven skal bruke på de ulike organisatoriske løsningene.  
 
Hvis det fremgår klart av den sakkyndige vurderingen hva PPT anbefaler, kan vedtaket vise til den 
sakkyndige vurderingen.  
 
Rettslig grunnlag: Forvaltningsloven §§2, 23, 25 og opplæringsloven §5-1 første ledd.  
 
Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger  
I RefLex svarer rektor ja på spørsmål om enkeltvedtakene inneholder opplysninger om hvordan skolen skal 
organisere spesialundervisningen.  
 
I vedtakene beskrives organiseringen av spesialundervisning eksempelvis som “Timene organiseres i liten 
gruppe og i klassen ut ifra elevenes behov” (elev nr. 5) og “Timene vil organiseres fleksibelt med oppfølging 
i kassen og undervisning på mindre gruppe ut ifra elevens behov” (elev nr. 21). Skolen viser til at vedtakene 
er i tråd med sakkyndig vurdering. I sakkyndig vurdering beskrives organisering av spesialundervisningen 
(elev nr. 21) som “Organiseringsform er oppfølging i klassen, gruppe eller individuelt (…)”.  
I flere av vedtakene gis det alternativer for organiseringen av opplæringen, slik at skolen kan velge 
på hvilken måte spesialundervisningen gis. Det går ikke fram av sakkyndig vurdering eller vedtak for mye tid 
som skal brukes på de ulike organisatoriske løsningene. Skolen viser i sine vedtak til sakkyndig vurdering. 
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.   
 
Videre brukes begreper som “liten gruppe”, “mindre gruppe”, uten at det presiseres eller forklares hva 
dette innebærer. Dette bidrar til usikkerhet om hvordan spesialundervisningen skal organiseres for den 
enkelte. Elev og foresatt må kunne forstå organiseringene av spesial av spesialundervisningen 
gjennom enkeltvedtaket.  
På denne bakgrunn vurderer vi at organiseringen av spesialundervisningen ikke er presist nok beskrevet i 
skolens vedtak om spesialundervisning.  
 
Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
PPT ser at sakkyndig vurdering må bli tydeligere i sin tilrådning med hensyn til organisering av 
spesialundervisning. PPT har revidert mal for sakkyndig vurdering, og det vil der fremgå en tydeligere 
tilrådning av tiden eleven skal bruke på de ulike organisatoriske løsningene, og størrelsen på evt. grupper 
som tilrås.  
 
PPT ser det som viktig at elevens stemme og medvirkning i hvordan spesialundervisningen skal organiseres, 
fremkommer i tilrådningen om spesialundervisning. Dette tas derfor med i den reviderte malen for 
sakkyndig vurdering.  
 
PPT vil i samarbeid med skolene i Øvre Eiker oppdatere og gjøre endringer i malen for pedagogisk rapport, 
hvor det tydeliggjøres hva skolen har prøvd ut og vurdert som hensiktsmessige organiseringsformer for 
eleven.  
 
Vedtakene som skolen har skrevet tidligere har vist romslighet når det gjelder organisering. Fremover vil 
skolen i større grad konkretisere om timene skal organiseres i klassen eller ute på gruppe. Om vi bruker 
begrep som “liten gruppe” vil det presiseres hvor mange elever som er i gruppa.  
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Rettslig krav 1.10 (Reflex 1.18)   
Begrunner skolen vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen, ved å vise hvorfor elevene 
likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen?   
 
Den sakkyndige vurderingen skal inneholde en vurdering av om eleven skal ha spesialundervisning, og 
eventuelt anbefale hvilken spesialundervisning eleven bør få for å gi eleven et forsvarlig utbytte av 
opplæringen. Hvis dere avviker fra anbefalingen i den sakkyndige vurderingen, må dere begrunne dette ved 
å vise hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen. Dette gjelder enten avviket er 
knyttet til om dere skal sette i gang spesialundervisning, eller om avviket er knyttet til hvilken 
spesialundervisning eleven skal få.   
 
Rettslig grunnlag: Opplæringsloven § 5-3 fjerde ledd.  
 
Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger   
I egenvurderingen svarer rektor ja på dette spørsmålet og skriver at skolen ikke har hatt saker hvor 
sakkyndig vurdering og vedtak ikke samsvarer. I noen av sakene skolen har sendt inn, går det frem at 
vedtaket ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen. Et eksempel (elev nr. 21) er der det i vedtaket 
tildeles «142,5 årstimer (à 60 minutter) med pedagog». Videre står det i vedtaket at «Fagtimer og 
oppfølging med assistent/fagarbeider vurderes fortløpende av kontaktlærere og skolen». I vedtaket vises 
det til at det 18 er i tråd med sakkyndig vurdering. I sakkyndig vurdering, som vedtaket bygger på, er 
tilrådningen 380 årstimer á 45 minutter der minimum 190 årstimer skal være med pedagog og resterende 
timer kan gis av assistent/fagarbeiderressurs med veiledning fra pedagog. Her avviker vedtaket fra 
sakkyndig vurdering når det gjelder omfang av spesialundervisningen og tilgang/støtte av 
assistent/fagarbeider.   
 
Et annet eksempel (elev nr.10) er der det i vedtaket står at «Spesialundervisningen vil foregå i klassen og 
ute på mindre gruppe i basisfagene.». Det vises også her til at vedtaket er i tråd med sakkyndig vurdering. I 
den sakkyndige vurderingen står det imidlertid at «Timene organiseres i klasserommet, som 
eneundervisning, eller i liten gruppe.». Vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering når det gjelder 
organisering. Avvikene begrunnes ikke i vedtakene og det vises ikke til hvorfor eleven likevel kan få et 
forsvarlig utbytte av opplæringen.   
 
På bakgrunn av dette mener vi at skolen ikke begrunner vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige 
vurderingen, ved å vise hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen.  
 
Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
PPT og skolen har en dialog på endringer i saker gjennom samarbeidsmøter. Skolen må synliggjøre og 
begrunne avvik fra sakkyndig vurdering i enkeltvedtaket. Om det skjer endringer underveis i et skoleår, 
fatter skolen nytt vedtak.   
  
 
Rettslig krav 1.11 (Reflex 1.19)   
Tar skolen stilling til hva som er barnets beste når den fatter vedtak om spesialundervisning?   
 
Skolen skal vurdere hva som er til elevens beste når den tar stilling til hvilket omfang, innhold og 
organisering spesialundervisningen skal ha, samt hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
opplæringen skal ha. Elevens syn er svært viktig i vurderingen av hva som er til elevens beste. Det skal 
sterke hensyn til for at skolen kan sette elevens beste til side.   
Rettslig grunnlag: Barnekonvensjonen artikkel 3.   
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Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger   
I RefLex svarer rektor ja på spørsmålet om skolen tar stilling til barnets beste når de fatter vedtak om 
spesialundervisning.   
 
En barnets beste vurdering skal inneholde en konkret og individuell vurdering av hva som er det beste for 
barnet. Derfor må barnet alltid høres om sin oppfatning om egen spesialundervisning, der dette er mulig å 
gjennomføre. Ingen av vedtakene vi har fått tilsendt, inneholder en konkret barnets beste vurdering.   
 
Tre av de sakkyndige vurderingene har med en barnets beste vurdering i form av «elevens selvrapport». 
Formålet med elevens selvrapport er å undersøke selvoppfatningen hos enkeltelever med skolevansker. På 
denne måten får PPT en oppfatning av elevens funksjonsnivå og elevens opplevelse av egen skolesituasjon. 
Vår oppfatning er at det kommer frem mye nyttig 19 informasjon i disse rapportene. I en sakkyndig 
vurdering kommer det frem at PPT har hatt samtale med eleven. Det er ikke tilstrekkelig at sakkyndig 
vurdering inneholder en barnets beste vurdering, det må også komme frem i elevens vedtak.   
 
Det er et saksbehandlingskrav at skolen alltid skal gjøre en konkret vurdering av hva som er barnets beste 
når den fatter enkeltvedtak. Ingen av vedtakene vi har fått tilsendt, inneholder en individuell og konkret 
vurdering av barnets beste.   
På denne bakgrunn mener vi at skolen ikke tar stilling til hva som er barnets beste når den fatter vedtak om 
spesialundervisning.  
 
Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
Vedtaksmalen om enkeltvedtak for spesialundervisning blir oppdatert med hjelpetekst om hva som skal 
inngå i en konkret vurdering av barnets beste, og at denne vurderingen skal gjennomføres konkret i  hver 
sak før vedtak fattes. Barnets stemme inngår som en del av denne vurderingen.   
  
Rettslig krav 1.13 (Reflex 1.24)   
Inneholder vedtakene informasjon om retten til å se sakens dokumenter?   
 
Enkeltvedtaket skal informere om retten til å se sakens dokumenter.   
Rettslig grunnlag: Forvaltningsloven § 27 tredje ledd. 20   
 
Statsforvalterens undersøkelser og vurderinger   
I skolens egenvurdering svarer rektor nei på spørsmål om enkeltvedtakene inneholder informasjon om 
retten til å se sakens dokumenter. Det går heller ikke frem av vedtakene vi har fått tilsendt at skolen 
informerer om retten til å se sakens dokumenter.  
 
Kommunens tilbakemelding på tilsynsrapport  
Dette rettslige kravet gjelder alle kommunale vedtak, ikke bare vedtak om spesialundervisning. Det 
er p.d ikke mulig å gjøre endringer i malene i kommunens sak/arkivsystem. Kommunen er i gang med å 
anskaffe nytt sak/arkivsystem, og henvisning til Forvaltningsloven § 27 vil bli tatt inn sammen med 
informasjon om retten til å påklage vedtaket.   
 
Inntil videre vil det i skolenes vedtaksmaler stå en HUSK-setning til saksbehandler om å tilføye en setning 
om § 27 nederst i vedtaket, i den delen som er felles for alle kommunale delegerte vedtak. Setningen som 
skal tilføyes vil fremgå av våre interne vedtaksmaler.   
  
Det er to vedlegg til dette svarbrevet:  

• Vedlegg 1: Revidert mal for sakkyndig vurdering 
• Vedlegg 2: Alle med-rutinen 

Ny mal for pedagogisk rapport og revidert mal for vedtak om spesialundervisning er under utarbeidelse.  
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Ta gjerne kontakt med oss ved behov for ytterligere opplysninger.  

Kontaktpersoner Øvre Eiker kommune:  

• Kommunalsjef: Else Berit Kyte, elseberit.kyte@ovre-eiker.kommune.no 
• Leder grunnskole: Line Heegaard Olsen, lineheegaard.olsen@ovre-eiker.kommune.no 
• Pedagogisk rådgiver, skoleadministrasjonen: Terje Gulliksen, terje.gulliksen@oeiker.no 
• Rektor Hokksund ungdomsskole: Marianne Eystø, marianne.eysto@oeiker.no 

 

Med vennlig hilsen 

Terje Gulliksen 

pedagogisk rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Vedlegg 
1 Mal sakkyndig vurdering 
2 Årshjul ALLE MED 

 

 

Kopi til: 
Marianne Eystø Hokksund ungdomsskole 
Else Berit Kyte Seksjon oppvekst 
Line Heegaard Olsen Skole og SFO 
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