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Sammendrag 
Veilederen inngår som et vedlegg til Rogaland fylkeskommunes 
styringsdokument Retningslinjer for spesialundervisning. Retningslinjene er 
forankret i Opplæringsloven med forskrifter, Forvaltningsloven og sentrale 
føringer gitt av Utdanningsdirektoratet. 
 
Veilederen er tenkt som en hjelp i arbeidet med å fatte enkeltvedtak om 
spesialundervisning etter §5-4 i opplæringsloven.  



Enkeltvedtak om spesialundervisning  

 

1 

Retningslinjer for enkeltvedtak om 
spesialundervisning  

 

Veileder:  
Vedlegg til Rutinebeskrivelser for enkeltvedtak om 
spesialundervisning 
 

Versjon 2.2 Endret 04.01.2022 

 

Godkjent av  Seksjon opplæring i 
skole  

Gyldig  
fra – til  

01.08.2021  
01.01.2023 

Dokumentansvarlig  Reidun Angell  
90818514  
reidun.angell@rogfk.no  

Grunnlagsdokumenter  
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Opplæringsloven § 5-4 
Forvaltningslovens kap. V 
Offentlighetsloven  
Personopplysningsloven,  
 
Udir: Veilederen Spesialundervisning,  
         Kravet til skoleeiers forsvarlige system.  
 
KUD: Veiledning om organisering av elevene  
 
RFK: Rammeverk for opplæring  
         med tilhørende styringsdokumenter. 
 
Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune   
Vedtatt i fylkestinget 10.-11. desember 2019,  
Revidert - fylkestinget 8. desember 2020. 
 
Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune viser 
hvilke fullmakter fylkestinget har gitt til fylkesutvalget, 
utvalg, fylkeskommunale foretak og fylkesrådmann. 
 

Bakgrunn  Veilederen er tenkt som en hjelp i arbeidet med å fatte 
enkeltvedtak for spesialundervisning både i overgangen 
mellom grunnskolen og videregående opplæring og for 
det videregående opplæringsløpet.  
 
Veilederen inngår som et styringsdokument i 
Forvaltningsplan for Tilpasset opplæring, sammen med 
Retningslinjer for spesialundervisning 
 

  

mailto:reidun.angell@rogfk.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/felles-nasjonalt-tilsyn/forsvarlig-system/
https://www.regjeringen.no/contentassets/f94154aa3d2b491ba1ac2f7f658cb019/veiledning-om-organisering-av-elevene_oppdatert-april-2017.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8729/0/0/0/0/Rammeverk_for_opplaering_hoveddokument.pdf?Company=rfk
https://www.rogfk.no/_f/p1/i5371b246-1335-4ce0-adb9-8ac5bdd06315/ansvar-og-myndighet-i-rogaland-fylkeskommune-03032020.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9641/0/0/0/0/Forvaltningsplan_tilpasset_opplaering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Retningslinjer_for_spesialundervisning.pdf?Company=rfk
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DEL 1  

INNLEDNING  
 

Reglene for enkeltvedtak skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne 

mot uheldige og uriktige avgjørelser. Enkeltvedtaket utløser en rettighet for den 

enkelte og en korresponderende plikt for den som fatter vedtaket. Skolen har 

en korresponderende plikt til å gi spesialundervisning når en elev har rett til 

spesialundervisning. 
 

VEILEDER – ARBEID MED ENKELTVEDTAK  
Denne veilederen er en del av Rogaland fylkeskommunes styringsdokument 

Rammeverk for opplæring og Retningslinjer for spesialundervisning. Den skal sikre 

forsvarlig praksis i saksbehandlingen og gjennomføringen av spesialundervisning i 

organisasjonen. 

 

Veilederen er tenkt som en hjelp i arbeidet med å fatte enkeltvedtak om 

spesialundervisning etter §5-4 i opplæringsloven. Retningslinjene er forankret i 

Opplæringsloven med forskrifter, Forvaltningsloven og sentrale føringer gitt av 

Utdanningsdirektoratet.  

 

Gjennom regelverk for skole og opplæring, retningslinjer og planer, ikke minst fra 

Utdanningsdirektoratet, finnes utfyllende informasjon og veiledning om saksbehandling 

og reglene for å fatte enkeltvedtak.  

 

I Veilederen spesialundervisning (Udir) og Retningslinjer for spesialundervisning 

(RFK),finner du mer informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den 

ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Her finnes 

informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om videre saksgang.  

Veilederen viser til relevant informasjon med direkte lenker som skal bidra til å gjøre 

saksbehandlingen enklere. Det er lover og forskrifter, lovpålagte oppgaver og områder 

som har betydning for saksbehandling og forvaltning knyttet til opplæringsloven Kap.5 

og retten til spesialundervisning. 

 

Veilederen kan også bidra til å gjøre det lettere for skolen å informere elever, foreldre 

og andre samarbeidspartnere i kommunen om hvordan spesialundervisningen er 

organisert for eleven i Rogaland fylkeskommune.  

 

Retningslinjene gjelder for alle elever i offentlig videregående skole, skolesentrene og 

for skolens personale 

 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8729/0/0/0/0/Rammeverk_for_opplaering_hoveddokument.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Retningslinjer_for_spesialundervisning.pdf?Company=rfk
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-4
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring
https://www.udir.no/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/
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BAKGRUNN  
 

Alle elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven §5-1.  
 
Innholdet i opplæringen skal gi et tilfredsstillende utbytte for eleven og det skal legges 
særlig vekt på utviklingsmulighetene til den enkelte elev.  
 
Reglene for enkeltvedtaket skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot 
vilkårlige og urimelige avgjørelser.  
 
Vedtaket fastslår om eleven har rett/ikke har rett til spesialundervisning og setter 
rammen for hva slags spesialundervisning eleven har krav på. Enkeltvedtaket skal 
ivareta elevens klagerett.  
 
Forvaltningslovens saksbehandlingsregler utfyller saksbehandlingsreglene i 

opplæringsloven. Når det skal fattes enkeltvedtak må skolen følge disse reglene, se 

også oversikt over spesialundervisning – saksgang.  

 

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven er der blant annet for å sikre at de som blir 

berørt av vedtaket får 

• god informasjon om prosessen 

• mulighet til å se hva dere har basert avgjørelsen på 

• mulighet til å klage på avgjørelsen 

 
Utfyllende informasjon om saksbehandling og henvisning til lovverket for enkeltvedtak 

finnes i Retningslinjer for spesialundervisning, Vedlegg 2, Rutiner for enkeltvedtak om 

rett til spesialundervisning. 

 

 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/klager/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning-saksgang/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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DIGITAL RESSURSBANK  
Det er lagt vekt på at veilederen skal være digital. For å gjøre arbeidet med 
saksbehandling og forvaltning lettere for skolen og avdelingslederne, er det lagt lenker 
direkte til de områdene det blir henvist til og som viktige for det arbeidet skolen skal 
gjøre 
 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE  
Rogfk.no er fylkeskommunens offentlige portal. Den er rettet mot elev, foresatte og 
andre samarbeidspartnere i kommunen og grunnskolen. Her er utfyllende informasjon 
om våre  skoler,  spesialundervisning i videregående opplæring og  informasjon til 
rådgivere, lærere., elever, foreldre og andre om søking til videregående opplæring. Her 
finnes veiledning om hvilke bestemmelser som gjelder for søking og inntak til de 
videregående skolene i Rogaland. Her er utfyllende informasjon om regler for inntak 1. 
februar, det ordinære inntaket og andre viktige bestemmelser. 
 
Mer om hva  PPT og OT  kan hjelpe til med.   

Vilbli.no 

Er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her er også 
utfyllende informasjon om tilrettelagt opplæring, inntaksregler og opplæringstilbud i 
Rogaland.  
 

INTRANETT  

Skolens intranettside  er for skolens ansatte. Alle medarbeidere har leserrettigheter på 
alle skolene og sentraladministrasjonens intranett. På disse sidene finner du lokale og 
sentrale retningslinjer, prosedyrer og støtte til deg som ansatt i skolen.  
 

SPESIALUNDERVISNING  

Ofte stilte spørsmål om spesialundervisning fra skolene, er lagt ut som en elektronisk 
veileder på skolens intranettside.  
 
RFKs veileder for skolens spesialundervisning ligger under fanen:  
Videregående opplæring / Tilrettelegging /Spesialundervisning, Ofte stilte spørsmål - 
avgrensede tema.  
 
Her er lenker til rammeverk for tilpasset opplæring og retningslinjer for 
spesialundervisning og utfyllende informasjon om kravet til individuell opplæringsplan 
(IOP) og IOP- logg. Arbeid med IOP og vurdering for elever med totalt avvik fra 
læreplanverket er nærmere beskrevet i eget tilleggsdokument. 
 

TEAMS 

Teams er opplæringsavdelingens informasjons- og kommunikasjons-plattform. Her 
finnes nyttige ressurser, utfyllende informasjon, veiledninger, eksempler på 
planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging i spesialundervisning. 
 
Informasjon om hvilke team som er opprettet og hvordan du får tilgang til disse finner 
du på skolens intranettside.  
 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/spesialundervisning/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland?tid=v2020&rev=lk20
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/tilrettelagt-opplaering/a/029110
https://rfka.sharepoint.com/sites/Sentraladministrasjonen/sitepages/gå-til.aspx
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DEL 2  

 

BEGREPER  

 

En felles forståelse av viktige begreper er viktig for samarbeid og kollektive prosesser 
på den enkelte skole og mellom skolene. En del begreper og tema er det behov for å 
utdype noe grundigere.  
 
Disse er også utdypet i de dokumenter som inngår i RFK Rammeverk for Tilpasset 
opplæring, med henvisning til lover og forskrifter som er lovpålagte oppgaver. 
 
Her er gitt en kort forklaring på de mest brukte begrepene som har størst betydning for 
skolens arbeid med saksbehandling og forvaltning i arbeidet med å fatte enkeltvedtak 
om spesialundervisning.  

ELEVEN 
Begrepet elev brukes i dokumentet som fellesbetegnelse for elever, lærlinger og 
lærekandidater.  

SKOLEN  
Når vi i denne veilederen bruker skolen, viser det til at denne myndigheten er delegert 
fra skoleeier til skolen ved rektor og en annen leder ved skolen i tråd med Ansvar og 
myndighet i Rogaland fylkeskommune. 
 
Retningslinjene gjelder på de fleste områder for alle elever. I arbeidet er det viktig å 
innarbeide en praksis som ivaretar og fungerer i forhold til elever med særskilte behov.  

 
Det er viktig at du som jobber i fylkeskommunen kjenner fylkeskommunens etiske 
retningslinjer. 
 
Alle ansatte skal opptre på en etisk forsvarlig måte i sitt arbeid, og være kjent med og 
etterleve fylkeskommunens etiske retningslinjer. 

 
Ordforklaring og roller – spesialundervisning 
Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til 
spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. 

 

  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9641/0/0/0/0/Forvaltningsplan_tilpasset_opplaering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9641/0/0/0/0/Forvaltningsplan_tilpasset_opplaering.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.3/
https://www.rogfk.no/_f/p1/i5371b246-1335-4ce0-adb9-8ac5bdd06315/ansvar-og-myndighet-rogaland-fylkeskommune-revidert-20-oktober-2020.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/i5371b246-1335-4ce0-adb9-8ac5bdd06315/ansvar-og-myndighet-rogaland-fylkeskommune-revidert-20-oktober-2020.pdf
https://rfka.sharepoint.com/sites/Sentraladministrasjonen/SitePages/Etikk-og-etiske-retningslinjer.aspx
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/ordforklaring-og-roller-spesialundervisning/#a128298
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ALFABETISK OPPSTILLING  
Begreper som er viktige å kjenne til i forbindelse med å treffe enkeltvedtak, satt opp i 
alfabetisk rekkefølge  
 
A 
ANSVAR  
Skoleeier har delegert sin myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning til 
skolen. Fullmakten er gitt Rektor og eventuelt en annen leder ved skolen som har 
nødvendig kompetanse. Skoleeier har det overordnede ansvaret.   
 
ANNEN OPPLÆRINGSARENA  
Andre opplæringsarenaer enn skolen kan kun brukes dersom de er hjemlet i elevens 
enkeltvedtak. Det må gjøres en sakkyndig vurdering rundt opplæringssituasjonen for 
eleven før dette kan skje. Annen opplæringsarena kan være at deler av opplæringen 
for eksempel skal foregå som praktisk arbeidstrening i en bedrift, da må det komme 
fram av enkeltvedtaket, se organisering og omfang. 
 
AVVIK  
Alle avvik fra Læreplanverket skal gå fram av den sakkyndige vurderingen og 
enkeltvedtaket om spesialundervisning. Det kan være kompetansemål som er valgt 
bort, avvik fra det totale timetallet, vurderingsformer, organisatoriske tiltak eller andre 
forhold som avviker fra det ordinære opplæringsløpet.  
 
Avvikene skal også synliggjøres i IOP-en.  Eleven skal ikke ha andre avvik fra den 
ordinære opplæringen enn det som står i enkeltvedtaket.  
 
AVVISNING 
Vedtak om avvisning er et enkeltvedtak. Å avvise en sak betyr at man avviser å 
behandle realiteten i saken. Det kan for eksempel være at skolen avviser å behandle 
en klage fordi den som klager ikke har klagerett. Avvisningen skal også ivareta 
klageretten.  
 
AVSLAG  
Dersom skolen kommer frem til at eleven ikke har behov for spesialundervisning, skal 
det fattes enkeltvedtak om avslag. Avslaget skal ivareta klageretten.  
 
ASK 
Alternativ supplerende kommunikasjon – Elever som helt eller delvis mangler 
funksjonell tale og har behov for ASK, skal få benytte egnede kommunikasjonsformer 
og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringen. Enkeltvedtak om 
spesialundervisning etter § 5-1 bør omtale bruk av og opplæring i ASK.  
 
B 
BEGRUNNELSE  
Enkeltvedtaket skal alltid begrunnes. Begrunnelsen skal inneholde informasjon om de 
reglene i loven og/eller forskriften enkeltvedtaket bygger på, de faktiske forholdene 
som er lagt til grunn for enkeltvedtaket og hvilke hensyn som har vært avgjørende for 
den vurderingen skolen har gjort.  

Det stilles det særlige krav til begrunnelsen, dersom skolen velger å ikke følge den 
sakkyndige vurderingen når det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. Oppll § 
5-1, Veilederen Spesialundervisning.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.3/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.9/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.2/Timetall-avvik-og-fritak/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.4/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/klager/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Enkeltvedtak-ved-behov-for-alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ASK/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.4/
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BESKJED OM VEDTAKET  
Skolen skal gi skriftlig beskjed til partene om enkeltvedtaket så snart som mulig. Det 
skal gis informasjon om klagerett, at klagefristen er 3 uker og at klagen skal sendes til 
den som fattet enkeltvedtaket samt om retten til å se sakens dokumenter. 
 
D 
DELEGERING                                                                                                                                     
Fylkestinget har delegert avgjørelsesmyndigheten til å fatte enkeltvedtak om 
spesialundervisning til skolen ved rektor, eventuelt til en annen leder ved skolen som 
har god oversikt og kan ivareta kravet om likeverdighet, jf. Ansvar og myndighet i 
Rogaland fylkeskommune.  
 
E 
ENKELTVEDTAK  
Når skolen treffer en avgjørelse som generelt eller konkret er bestemmende for 
rettigheter og plikter for en elev, så er det et enkeltvedtak. Reglene skal bidra til å 
ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot uheldige og uriktige avgjørelser.  
Det er enkeltvedtaket som setter rammen for hva slags spesialundervisning eleven har 
krav på. Foreldrene/eleven har klagerett på enkeltvedtaket. 
 
For utfyllende informasjon se: 
Retningslinjer for spesialundervisning, Vedlegg 3, som beskriver rutiner for 
Enkeltvedtak om spesialundervisning.  
 
F 
FLEKSIBILITET  
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. 
 
FORSVARLIG SYSTEM  
Fylkeskommunen skal sikre at kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter blir 
oppfylt, opplæringsloven kap 9a og §13-10 annet ledd  
 
FORVALTNINGSLOVEN  
Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og opplæringsloven utfyller hverandre. Når 
det skal fattes enkeltvedtak må skolen følge disse reglene. Reglene skal sikre at elev 
og foreldre får tilstrekkelig informasjon om prosessen, mulighet til å se hva skolen har 
basert avgjørelsen på og mulighet til å klage på avgjørelsen. 
 
FYSISK TILRETTELEGGING 
Særskilte behov for tilrettelegging av skolens fysiske miljø, inventar og spesielle 
læremidler og/eller bistand som direkte hjelp fra fysioterapeut, logoped, assistent eller 
andre bør gå fram av enkeltvedtaket dersom det skal omtales i IOP-en.  
 
G 
GDPR  
Personvern for barnehage og skole - består av nasjonale regler og EUs 
personvernforordning.  
 
GRUNNKOMPETANSE  
Grunnkompetanse er en fellesbetegnelse for kompetanse som ikke utgjør full studie- 
eller yrkeskompetanse. Grunnkompetansebegrepet omfatter også opplæring innenfor 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.3/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Retningslinjer_for_spesialundervisning.pdf?Company=rfk
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/svar-pa-sporsmal-om-avklaringer-knyttet-til-vedtak-om-spesialundervisning-og-grunnkompetanse/
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full opplæringstid, men med planlagt, reduserte mål. Det innebærer avvik fra de 
samlede kompetansemålene i læreplanverket. Enkeltvedtaket fastsetter avvik. 
 
Grunnkompetanse gir den enkelte en formell sluttkompetanse, samtidig som den også 
skal kunne danne grunnlag for videre påbygging til studie- eller yrkeskompetanse.  
 
I 
IOP - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 
Alle elever med spesialundervisning skal ha en IOP.  IOP er arbeidsverktøyet for 
skolen og læreren og skal sikre at elevens opplæringstilbud er i samsvar med det som 
eleven har rett til etter enkeltvedtaket.  
 
Enkeltvedtak om spesialundervisning gir de absolutte rammene for innholdet i IOP-
en. Den kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn de som kommer 
frem av enkeltvedtaket. 
 
INDIVIDUALISERT ENKELTVEDTAK 
Enkeltvedtaket skal være individualisert og fattet på grunnlag av den enkelte elevens 
behov. Det skal gå fram av den sakkyndige vurderingen. 
 
INNHOLD  
Enkeltvedtaket må si noe om innholdet i opplæringen til eleven. Hovedregelen er at 
alle elever skal følge Læreplanverket, både læreplanen for fag og fag- og 
timefordelingen. 
 
K 
KARTLEGGING  
Skolen må kartlegge innholdet i den ordinære opplæringen for å avgjøre om eleven får 
et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.  
 
Kartlegging av elevens utbytte er grundigere utdypet i planene Tilrettelagt opplæring i 
ordinære klasser  og Retningslinjer for spesialundervisning, Vedlegg 5, 
Rutinebeskrivelser, kartlegging av elevens utbytte av opplæringen. 
 
KLAGE 
Elev/foreldre kan klage på avslag om rett til spesialundervisning, innholdet i 
enkeltvedtaket, saksbehandlingen og manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket. 
 
KLAGEINSTANS  
Skolen er klageinstans når den har fattet enkeltvedtaket. Da skal klagen sendes til 
skolen. Dersom skolen ikke omgjør sitt vedtak, skal skolen sende klagen videre til 
nærmeste overordnende forvaltningsorgan. Hvem som er klageinstans reguleres av 
opplæringsloven og forvaltningsloven. 
 
KOMPETANSE  
Enkeltvedtaket må inneholde informasjon om det er behov for personer med særskilt 
kompetanse for å gjennomføre spesialundervisningen. Dersom eleven har behov for 
logopedi- eller synspedagogisk hjelp, må dette komme frem av enkeltvedtaket, jf. oppll. 
§ §10-1 og 10-11. 
 
 
 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.8/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9640/0/0/0/0/Tilrettelagt_opplaering_i_ordinaere_klasser.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9640/0/0/0/0/Tilrettelagt_opplaering_i_ordinaere_klasser.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.8/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/klageinstans-forskrift-opplaringsloven/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§10-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§10-11
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KOMPETANSEBEGREPET  
Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. 
 
KOMPETANSEBEVIS  
Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke 
kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. Elever som har fullført videregående 
opplæring uten å ha bestått alle fag, får et kompetansebevis som dokumenterer 
opplæringen. Kompetansebeviset kan utstedes etter behov på hvert nivå i 
opplæringen, uavhengig av om opplæringen er fullført og/eller bestått. 
 
M 
MEDVIRKNING  
Eleven og elevens foreldre skal involveres i prosessen med å utarbeide vedtaket og 
har rett på å komme med en uttalelse om enkeltvedtaket før det fattes. Tilbud om 
spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med eleven og 

foreldrene. Det skal legges stor vekt på deres syn, jf. opplæringsloven § 5-4. 

 
O 
OMFANG  
Enkeltvedtaket må inneholde omfang av spesialundervisningen. Omfanget skal angis i 
klokketimer og årstimer. Se læreplanene for fag. Årstimer gir skolen mer fleksibilitet 
knyttet til når og hvordan timene skal brukes.  
 
OMGJØRING AV VEDTAK UTEN KLAGE 
Skolen kan omgjøre sitt eget vedtak dersom endringene ikke er til skade for noen 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, ved beskjed om at vedtaket ikke er 
kommet fram til parten eller vedtaket må anses ugyldig. 
 
OMGJØRING AV VEDTAK ETTER KLAGE 
Skolen kan omgjøre sitt eget vedtak etter en klage og gi klager medhold. Grunnen kan 
være at det blir lagt fram nye opplysninger i saken eller det er andre forhold som gir 
grunn til å gi klager medhold. 
 
ORGANISERING  
Enkeltvedtaket må ta stilling til om eleven skal motta all opplæring innenfor rammen av 
tilpasset organisering eller om andre organiseringsformer skal brukes, for eksempel 
ene-undervisning. Det kan være at eleven på grunn av individuelle behov ikke skal 
tilhøre en klasse/basisgruppe som er organisert på ordinær måte, at eleven i større 
eller mindre grad skal motta opplæring på andre opplæringsarenaer. Rammene for 
annen gruppeorganisering må beskrives.  
 
OVERORDNET DEL  

Overordet del har status som forskrift sammen med resten av læreplanverket, og må 
leses i lys av opplæringsloven og annet relevant regelverk som gjelder for opplæringen 
i skole og lærebedrift. 
 
P 
PARTSINNSYN 
Med visse begrensninger har parter rett på innsyn i dokumentene i en sak. Det gjelder 
også etter at vedtaket er fattet. 
 

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/kompetanse-i-fagene/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-vgs/1-dokumentasjon-i-videregaende-opplaring/#1.3-kompetansebevis
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.5/
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-4
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/innhold-i-opplaringen/organisering-av-elevene/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
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PEDAGOGISK KARTLEGGING 
Skolen skal ved skolestart kartlegge elevens læringsutbytte og utarbeide en rapport til 
bruk i PPT’ s sakkyndighetsarbeid. Skolen må ta stilling til om eleven har 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, eventuelt hva som kan gi eleven et bedre 
utbytte.  

PERSONVERN  
handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne 
personopplysninger. Her er utfyllende informasjon om personvern for skolen.  

 
PERSONOPPLYSNINGER  
Personopplysninger er informasjon eller vurderinger som direkte eller indirekte knyttes 
til enkeltpersoner.  
 
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 
handler om behandling, innsamling og bruk av personopplysninger.   
Datatilsynet har samlet informasjon og veiledning til hvordan vi best mulig kan ta vare 
på våre unges personopplysninger: Barn, unge og skole.  
Se også: Behandle personopplysninger i skolen 
 
S 
SAKSBEHANDLINGSKRAV  
Forvaltningslovens saksbehandlingsregler utfyller saksbehandlingsreglene i 
opplæringsloven. Reglene om forhåndsvarsling i § 11a, kravet til utredning av saken i 
§ 17, kravet til begrunnelse i §§ 23, 24 og 25, klageadgang i § 27 og partsinnsyn  
jf. §§ 18 og 19 er sentrale regler som har betydning for hvordan fylkeskommunen 
utformer enkeltvedtaket. 
 
SAKKYNDIG VURDERING  

En sakkyndig vurdering skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, 
og hvilket opplæringstilbud som bør gis. PP-tjenesten for videregående opplæring 
gjør denne vurderingen. Sakkyndig vurdering er nærmere utdypet i Retningslinjer for 

spesialundervisning, Rutiner for sakkyndig utredning, Vedlegg 2.  
 
SAMARBEID  
Spesialundervisning forutsetter tett samarbeid mellom hjem og skole.  
Foreldrene/eleven har rett til å uttale seg før enkeltvedtaket blir fattet, og det skal 
legges stor vekt på deres syn. Retten til å uttale seg er spesielt viktig når skolen vil 
gjøre avvik fra den sakkyndige vurderingen, jf Veilederen spesialundervisning,  
2.5 Samarbeid og medbestemmelse  
 
Retningslinjene er nærmere utdypet i Samarbeid skole/hjem.   
 
SAMTYKKE   
En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom den har innhentet gyldig 
samtykke fra personen eller personene det gjelder. Dette må sees i sammenheng med 
elevens rett til medbestemmelse, enkeltvedtak, klageretten og samarbeid mellom skole 
og hjem.   
 
Det er krav om samtykke fra elev og foreldre før det blir gjort en sakkyndig vurdering 
av PP-tjenesten og før skolen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning,  
jf. OL§ 5-4 annet ledd.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/hva-er-personopplysninger/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/behandle-personopplysninger/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.4/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.4/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-3
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens-praksis/3.3-samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.5/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8704/0/0/0/0/skole-hjem_samarbeid_DIG.pdf?Company=rfk
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/samtykke/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-4


Enkeltvedtak om spesialundervisning  

 

12 

Et samtykke skal være frivillig, spesifikt, informert, utvetydig, gitt gjennom en aktiv 
handling, dokumenterbart og mulig å trekke tilbake like lett som det ble gitt. 
 
Elever som har søkt og er tatt inn til vgo med fortrinnsrett eller etter individuell 
behandling, har samtykket til å utveksle nødvendig informasjon i forbindelse med 
innsøking, jf. samtykkeerklæring ved innsøking til vgo.   
 
SAMTYKKEKOMPETANSE   
handler om evne til å forstå innholdet i en handling, ta egne avgjørelser og forstå 
konsekvensene av egne valg. Dette må sees i sammenheng med elevens 
forutsetninger for å vurdere konsekvensene av sine valg.   
 
SAMTYKKERETT 
Eleven har samtykkerett og selvstendig klagerett og kan selv klage på standpunkt-
karakterer, skolemiljø og spesialundervisning. Eleven bestemmer selv om eleven vil ha 
spesialundervisning og har innsynsrett i egne saker og kan bli part i barnevernssaker. 

Når eleven har fylt 15 år er det eleven selv som samtykker til spesialundervisning. 
Likevel er det viktig å involvere foreldrene fram til eleven fyller 18 år. Det er også et 
krav i opplæringsloven § 5-4. Foreldreansvaret gjelder frem til eleven er myndig. 

SKRIFTLIGHET 
Hovedregelen er at enkeltvedtak skal være skriftlig og enkeltvedtak om 
spesialundervisning skal være skriftlig. 
 
SKOLESKYSS   
Elever kan ha rett på skyss som følge av funksjonshemming eller midlertidig skade 
eller sykdom. Fylkeskommunen sørger for daglig skyss mellom bosted og 
opplæringssted for elever i den videregående skolen som har rett til dette, tilrettelagt 
skoleskyss. . Jf. Ansvar for skyss, reisefølge og tilsyn og etter OL §7-3 og §7-4 
 
SLUTTVURDERING 
Sluttvurdering i fag er et uttrykk for den kompetansen eleven og lærlingen har oppnådd 
i faget ved avslutningen av opplæringen.  
 
SOSIAL LÆRING OG UTVIKLING    
Skolen skal bidra til at elevene utvikler sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, 
ansvar og empati for andre. I tråd med Overordnet del  skal skolen støtte og bidra til 
elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og skolehverdagen.  
 
Sosial læring og utvikling foregår i stor grad i et fellesskap, og i samhandling med 
andre.  Gjennom dette samspillet utvikler elevene sosiale ferdigheter som empati, 
samarbeid, selvhevdelse, selvregulering og ansvarlighet. Disse ferdighetene er viktige 
i elevenes faglige og sosiale utvikling.  
 
SPESIALUNDERVISNING  
Retten til spesialundervisning er knyttet til at eleven har behov for særskilt tilpasning av 
opplæringen. Tilbud om spesialundervisning skal så langt det er mulig utformes i 
samarbeid med eleven og foreldrene. De er viktige ressurspersoner i arbeidet med å 
kartlegge behov, utforme tilbud og realisere dette. Det skal legges stor vekt på deres 
syn, Oppll § 5-4.   

https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/027726/SAMTYKKEERKLERING1.pdf
https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/tryggest___veileder_for_tryggest_kommuner/#heading-contentlink-115254
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Samarbeid_mellom_helse_og_barnevern/Samtykke_til_helsehjelp/?_gl=1*1281bh9*_ga*MTQ2Nzk5NjE5LjE2MzU0OTI5NDE.*_ga_E0HBE1SMJD*MTY2MDAyODYwNi45LjEuMTY2MDAyODc3MS4w
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Samarbeid_mellom_helse_og_barnevern/Samtykke_til_helsehjelp/?_gl=1*1281bh9*_ga*MTQ2Nzk5NjE5LjE2MzU0OTI5NDE.*_ga_E0HBE1SMJD*MTY2MDAyODYwNi45LjEuMTY2MDAyODc3MS4w
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.5/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/skyss/
https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/tilrettelagt-skoleskyss/
https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/tilrettelagt-skoleskyss/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/Skyss-reisefolge-og-tilsyn-for-funksjonshemmede-og-midlertidig-skadde-eller-syke/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/kjennetegn/kjennetegn-pa-maloppnaelse-for-nye-lareplaner/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/psykososialt-miljo/sosial-kompetanse/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/sosial-laring-og-utvikling/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.5/
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Elev og foreldre har en selvstendig rett til å avgjøre om eleven skal ta imot tilbud om 
spesialundervisning. Skolen må informere eleven og foreldrene om mulige 
konsekvenser ved å ikke ta imot tilbud om spesialundervisning fremfor å ta imot tilbud 
om spesialundervisning.   

T  
TIDSBEGRENSET ENKELTVEDTAK  
I overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole skal det fattes et 
tidsbegrenset enkeltvedtak for elever med rett til spesialundervisning.  
Dette vedtaket skal ivareta elevens rett til spesialundervisning inntil det foreligger ny 
sakkyndig vurdering fra den fylkeskommunale PP-tjenesten og enkeltvedtak om 
spesialundervisning fattet av skolen. Rutiner for enkeltvedtak,  er nærmere beskrevet i 
Retningslinjer for spesialundervisning, Vedlegg 3, Tidsbegrenset enkeltvedtak,  
vedlegg 3.1 
 
TILFREDSSTILLENDE UTBYTTE  
Vilkåret for at en elev har rett til spesialundervisning, er om eleven ikke har, eller kan 
få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Skolen skal kartlegge, 
vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak på skolen innenfor rammen av 
ordinær/tilpasset/tilrettelagt opplæring, se også Pedagogisk kartlegging. 
 
Tilfredsstillende utbytte vil være skjønnsmessig og det finnes ikke noe entydig kriterier. 
Eleven vil har større eller mindre utbytte av opplæringen. Begrepet «tilfredsstillende 
utbytte» betyr ikke at eleven trenger å ha et optimalt utbytte. Eleven bør få best mulig 
utbytte med utgangspunkt i egne forutsetninger. For elever med svært lite utbytte av 
opplæringstilbudet, må hele opplæringen tilpasses særlig, her gjennom 
spesialundervisning.  
 
Vurdering av om eleven har tilfredsstillende utbytte er nærmere utdypet i RFKs 
Rammeverk for opplæring, Tilrettelagt opplæring i ordinære klasser og Retningslinjer 
for spesialundervisning. 
 
TILRÅDNING SAKKYNDIG VURDERING  
Tilrådningen er PP-tjenesten anbefaling om eleven har behov for spesialundervisning. 
I tillegg sier PP-tjenesten hva de vurderer at opplæringen skal inneholde for eleven og 
hva som etter PP-tjenestens vurdering bør være opplæringens innhold. 
 
U 
UGYLDIG VEDTAK 
Feil i saksbehandlingen kan føre til at et enkeltvedtak blir ugyldig. Vedtaket er likevel 
gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold. Det betyr at ikke alle saksbehandlingsfeil fører til at vedtaket blir 
ugyldig. 
 
ULOVFESTET FORVALTNINGSRETTSLIGE PRINSIPP 
Ulovfestede prinsipper har betydning ved behandling av saker om spesialundervisning. 
Disse er prinsippene for forsvarlighet, saklighet, forbudet mot vilkårlige og sterkt 
urimelige avgjørelser og usaklig forskjellsbehandling. 
 
UTREDNING  
PP-tjenesten har som sakkyndig instans, ansvar for å foreta en helhetlig utredning av 
eleven ut fra den dokumentasjonen som kan skaffes. Utredningen innebærer både 
kartlegging og vurdering av elevens behov. Den viser om eleven har behov for 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.5/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/overganger-spesialpedagogisk-hjelp-spesialundervisning/Overgangen-mellom-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/overganger-spesialpedagogisk-hjelp-spesialundervisning/Overgangen-mellom-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.4/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9640/0/0/0/0/Tilrettelagt_opplaering_i_ordinaere_klasser.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.2/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.4/
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spesialundervisning, hva elevens vansker er og hvorfor eleven ikke får tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen.  
 
Utredningen bygger på skolens kartlegging og vurdering av hva som vil være et 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og om denne eleven får et tilfredsstillende 
utbytte. Denne vurderingen skal følge henvisningen fra skolen til PP-tjenesten.  
Jf. Punktene: Kartlegging, Pedagogisk kartlegging og Tilfredsstillende utbytte.  
 
UTREDNINGS OG INFORMASJONSPLIKT 

Skolen må sørge for å innhente nødvendig informasjon om saken og sørge for at 
berørte parter får mulighet til å gi sitt syn på saken. Skolen har informasjonsplikt 
ovenfor partene om nye avgjørende opplysninger som kommer fram i saken. 
 
 
V 
VARIGHET 
Enkeltvedtakets varighet skal komme tydelig frem i enkeltvedtak. Hovedregelen er at 
enkeltvedtaket gjelder for ett opplæringsår av gangen.  
 
Praksis i videregående opplæring i Rogaland er at enkeltvedtak om 
spesialundervisning skal fattes for ett opplæringsår om gangen.Grunnen er at alle 
elever som søker videregående opplæring tas inn for ett år om gangen, noe som 
medfører at vilkårene for innholdet i enkeltvedtaket endrer seg etter inntak hvert 
skoleår.  
 
Når varigheten av vedtaket er utløpt, faller enkeltvedtaket bort. Vurderer skolen at 
eleven fortsatt har behov for spesialundervisning, skal det fattes nytt enkeltvedtak. 
Forventet praksis er at det ved skolestart hvert år på alle trinn, skal fattes nytt 
enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette gjelder også for elever hvor behovet for 
spesialundervisning er rimelig stabilt. 
 
Å 
ÅRSRAPPORT  
Skolen skal utarbeide en årsrapport  for alle elever med spesialundervisning, 
se opplæringsloven § 5-5 andre ledd.  
 
Årsrapporten er en skriftlig evaluering av den opplæringen eleven får og skal vise i 
hvilken grad eleven har tilfredsstillende utbytte av denne opplæringen, om det er 
behov for gjentatt henvisning til PP-tjenesten og videre vedtak om spesialundervisning 
eller om spesialundervisningen skal avsluttes. Årsrapporten skal utarbeides i IOP-logg.  

ÅRSTIMETALL   
Årstimetallet er knyttet til det utdanningsprogrammet som eleven er tatt inn til,  
jf. Fag- og timefordeling.  
 
Dersom en elev har behov for redusert undervisningstid og årstimetall, så skal det 
begrunnes i den sakkyndige vurderingen. Avviket skal komme tydelig fram i 
enkeltvedtaket. Det er ikke mulig å gi færre timer fordi spesialundervisning er mer 
ressurskrevende. 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.7/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-5
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-og-timefordeling/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.2/Timetall-avvik-og-fritak/
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DEL 3 

ENKELTVEDTAKET  

RUTINEBESKRIVELSER FOR ENKELTVEDTAK  
Reglene for enkeltvedtak skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot 

uheldige og uriktige avgjørelser.  

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal sikre at elev og foreldre får god 

informasjon om prosessen, mulighet til å se hva avgjørelsen er basert på og mulighet 

til å klage på avgjørelsen. 

Rutiner for enkeltvedtak er nærmere utdypet i Retningslinjer for spesialundervisning, 

vedlegg 3 – Rutiner: Enkeltvedtak om spesialundervisning.  

KVALITETSKRITERIER  
Enkeltvedtaket skal klart og tydelig angi opplæringstilbudet til eleven. Skolen skal gi 

skriftlig beskjed til elev og foreldre om enkeltvedtaket så snart som mulig.  

 

Enkeltvedtaket setter de absolutte rammene for hva slags spesialundervisning eleven 

har krav på. Foreldrene/eleven har klagerett på enkeltvedtaket. 

 

Skolen avgjør hvor mye av den sakkyndige vurderingen som skal tas inn i vedtaket. 

Hele den sakkyndige vurderingen er ofte ikke relevant for innholdet i enkeltvedtaket. 

Det anbefales at skolen kun tar inn de delene av den sakkyndige vurderingen som 

eksplisitt er viktige for enkeltvedtaket.  

 

Tilbud om spesialundervisning skal så langt råd er, utformes i samarbeid med elev og 

foresatte, og det skal legges stor vekt på deres syn, jf. Opplæringsloven § 5-4. 

 

All dokumentasjon som har betydning for elevens opplæringstilbud og retten til 

spesialundervisning, skal registreres lagres i fylkeskommunens arkivsystem.  

Kopimottakere er 

• ansvarlig saksbehandler på opplæring i skole, pr nå: Reidun Angell 

• PP-kontakt for den enkelte skole 

Ansvar, tilgang, saksgang, mottaker/ kopimottaker for elevdokumentasjonen er 

nærmere beskrevet i RFKs arkivplan. 

 

 

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-4
https://rogfk.arkivplan.no/content/view/full/466503
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SJEKKLISTE – KRAV TIL ENKELTVEDTAK  
For å sikre elevenes rettssikkerhet på skolen, skal både offentlige skoler og friskoler 

følge forvaltningsloven kapittel IV og V når skolen gjør enkeltvedtak. 

Sjekkliste for krav til enkeltvedtak  - råd til skolen for å se til at alle kravene blir oppfylt 

når dere gjør enkeltvedtak for spesialundervisning.  

KRAV TIL INNHOLDET I ENKELTVEDTAKET 
Enkeltvedtaket skal klart og tydelig angi elevens opplæringstilbud og si noe om  

Vedtak 

• Elevens navn og fødselsnummer innvilges spesialundervisning  

• Varighet, skoleåret / 
 

Innhold  

• Hva slags opplæringstilbud herunder kompetansemål for opplæringen, avvik fra 
læreplanverket, hvilke fag avviket skal gjelde for, vurderingsform skriftlig / 
karakterer, sluttkompetanse som fagbrev eller grunnkompetanse i fag 
 

Omfang 

• Antall årstimer spesialundervisning i fag, ev. avvik fra årstimetallet i fag  
 
Organisering  

• vedtaket må si noe om rammene for gruppeorganiseringen og om eleven på grunn 
av individuelle behov ikke skal tilhøre en klasse/basisgruppe som er organisert på 
ordinær måte, eller i større eller mindre grad skal motta opplæring på andre 
alternative opplæringsarenaer enn den ordinær 

• eks i liten gruppe, eneundervisning. 
 

Kompetanse 

• lærer, spesialpedagog, event behov for personer med særskilt kompetanse for å 
gjennomføre spesialundervisningen, miljøpersonale/assistent, logoped 
 

Andre særlige behov   

• Dersom disse behovene er omtalt i den sakkyndige vurderingen, bør de komme 
fram i vedtaket. Det kan være at eleven har et spesielt behov for tilrettelegging av 
skolens fysiske miljø. Det kan også være aktuelt med særskilt bistand eller ulike 
typer direkte hjelp fra fysioterapeut, skolehelsetjeneste, logoped eller andre 
spesialhelsetjeneste. 

 
Begrunnelse  

• for vedtaket, event særskilt begrunnelse for avvik fra sakkyndig vurdering 
 
Klageadgang  

• Foreldre/eleven har klagerett på enkeltvedtaket. 
 
Elever med vedtak etter § 5-1 i noen fag, kan ha behov for særskilt tilrettelegging av 
eksamen  også i fag hvor eleven følger full læreplan.  

Se også Vurderingspraksis – med/uten karakter, skriftlig vurderingsform. 

Les mer om tilrettelegging og hjelpemidler Veilederen Spesialundervisning, 2.6.  

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/egenvurdering/sjekklister-basert-pa-funn-fra-tilsyn/sjekkliste--krav-til-enkeltvedtak/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.8/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.8/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Tilpasset-opplaring/1.5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6/
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RETNINGSLINJER FOR ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 

• Beslutningen om spesialundervisning skal fattes i form av et enkeltvedtak, dette                               

følger av oppll.§§ 5-1 og 5-3 første ledd.  

• Enkeltvedtaket må være i tråd med saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.  

Disse utfyller saksbehandlingsreglene i oppll §5-4. 

• Reglene for enkeltvedtaket skal bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne 

mot uheldige og uriktige avgjørelser.  

• Det skal alltid være et enkeltvedtak om spesialundervisning. Kommer skolen frem 

til at eleven ikke har behov for spesialundervisning, så skal det treffes et 

enkeltvedtak om dette også. 

• Enkeltvedtaket om spesialundervisning for videregående opplæring skal bygge på 

den sakkyndige vurderingen fra den fylkeskommunale PP-tjenesten.  

• Vedtaket fattes når det foreligger ny sakkyndig vurdering fra den fylkeskommunale 

PP-tjenesten. Det skal skje innen rimelig tid og senest i oktober.  

• Vedtaket skal være skriftlig, jf. fvl §23. 

• Enkeltvedtaket skal være individualisert og begrunnet i den enkelte elevens behov 

og utviklingsmuligheter, jf. Forvaltningsrettslige krav til begrunnelse og oppll. §5-3, 

siste ledd. 

• Enkeltvedtaket gir de absolutte rammene for innholdet i opplæringen,                         

jf. Veilederne Spesialundervisning, 7.2 Krav til innholdet i enkeltvedtaket.  

• Før det blir truffet enkeltvedtak om spesialundervisning, skal det innhentes 

samtykke fra elev/foreldre, jfr. oppll. §5-4 andre ledd. 

• Tilbud om spesialundervisning skal så langt råd er, utformes i samarbeid med elev 

og foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn, jf. oppll § 5-4. 

• Elev og foreldre har en selvstendig rett til å avgjøre om eleven skal ta imot tilbud 

om spesialundervisning. Skolen må informere eleven og foreldrene om mulige 

konsekvenser ved å ikke ta imot tilbud om spesialundervisning fremfor å ta imot 

tilbud om spesialundervisning.   

• Avvik fra Læreplanverket, Fag- og timefordeling og Vurderingsforskriften skal 

fastsettes i enkeltvedtaket. 

• Enkeltvedtakets varighet skal gå klart og tydelig fram av vedtaket.  

• Vedtaket skal inneholde informasjon om klageretten.  

• Eleven har en løpende rett til å klage uavhengig av fristen på tre uker, dersom 

gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med enkeltvedtaket. 

• Ved avslutningen av et opplæringsår, skal skolen sammen med PP-tjenesten, 

vurdere om eleven fortsatt har behov for videre vedtak om spesialundervisning.     

Jf. Veilederen Spesialundervisning pkt 9 Evaluering og veien videre  

• Feil i saksbehandlingen kan føre til at et enkeltvedtak blir ugyldig.  

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-og-timefordeling/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.7/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/klager/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
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DEL 4 

OVERGANG FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

For elever som har hatt spesialundervisning i grunnskolen, må det utarbeides ny 
sakkyndig vurdering ved overgangen til videregående opplæring.  

Den fylkeskommunale PP-tjenesten er ansvarlig for at ny sakkyndig vurdering 
gjennomføres. Den nye sakkyndige vurderingen skal vurdere elevens behov knyttet til 
videregående opplæring og det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til. 

Det er viktig for fylkeskommunen å ha kjennskap til tidligere sakkyndige vurderinger og 
den særskilte tilretteleggingen eleven har hatt i grunnskolen. Disse følger elevens 
søknad om inntak til videregående opplæring. 

TIDSBEGRENSET VEDTAK I OVERGANGEN MELLOM GRUNNSKOLEN OG 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. 

Sakkyndige vurderinger fra grunnskolen kan bare legges til grunn for et tidsbegrenset 
vedtak om spesialundervisning i videregående opplæring. 

Søkere til videregående opplæring vil først være fylkeskommunens ansvar etter inntak 
og skolestart på høsten. For å sikre at elevene får spesialundervisning, blant annet 
gjennom organisering, eventuelle avvik fra læreplanen og fag- og timefordeling, må det 
fattes enkeltvedtak ut fra de opplysningene man har på det aktuelle tidspunktet. 

Et tidsbegrenset vedtak gjelder bare inntil elevene er utredet av PP-tjenesten for 
videregående opplæring, og til det er fattet et nytt vedtak om spesialundervisning. 
 

Tidsbegrenset enkeltvedtak bygger på sakkyndig vurdering og enkeltvedtak fra 

kommunen med varighet fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering fra den 

fylkeskommunale PP-tjenesten.  

For elever som har hatt enkeltvedtak om spesialundervisning, er dette kjent ved 
inntaket. 
 

MAL FOR ENKELTVEDTAK 
Det er utarbeidet egne maler for utforming av enkeltvedtak om spesialundervisning. 

MAL finner du ved å laste ned DynamicTemplate i Elements. 

I dialogboksen for Fraser, i mappen Opplæring, finnes mal for  

• tidsbegrenset enkeltvedtak (TEVSPE)  

• enkeltvedtak (EVSPES).   

MAL for enkeltvedtakene er i samsvar med regelverket og skal brukes når skolen fatter 

enkeltvedtak om spesialundervisning. I denne veilederen finnes konkrete eksempler på 

hvordan enkeltvedtaket kan formuleres. Se Vedlegg  
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VEDLEGG 1  

MAL FOR TIDSBEGRENSET ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING  

i ordinær klasse. Gjelder elever som er tatt inn til planlagt grunnkompetanse i ordinær 
klasse, Vg1. Skolen skal fatte tidsbegrenset enkeltvedtak for eleven.  
 
Til eleven  
Navn og adresse       U.off. §13,jf.fvl.3  
 
Skole:  
Utdanningsprogram:     Kode:  
Trinn: 
 
TIDSBEGRENSET ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 
Tidsbegrenset enkeltvedtak om spesialundervisning bygger på følgende 
dokumentasjon:  
 

• vedtak om inntak til videregående opplæring (datert dd.mm.åååå) 

• sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten (datert dd.mm.åååå ) 

• enkeltvedtak om rett til spesialundervisning fra grunnskolen (datert dd.mm.åååå )  

• samtale med foresatte/elev (datert dd.mm.åååå) 

• samtykke til utarbeiding av enkeltvedtak (datert dd.mm.åååå) 

 
VEDTAK 
Med hjemmel i opplæringsloven § 5-1, fatter rektor følgende vedtak: 
(Elevens navn) har rett til spesialundervisning. 
 
VARIGHET 
Dette vedtaket er tidsbegrenset og gjelder fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering 
fra den fylkeskommunale PP-tjenesten.  
Ny vurdering skal skje innen 3 måneder etter skolestart som er (dd.mm.ååå) 
 
FAGLIG BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET  
Vedtaket er i samsvar med sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten og 
legger til grunn at du (elevens navn) følger de målene som er satt for opplæringen, 
fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering fra den fylkeskommunale PP-tjenesten og 
nytt enkeltvedtak fattet av rektor.  
 
PLANLAGT KOMPETANSE 
Planlagt kompetanse er grunnkompetanse innenfor (utdanningsprogram), som du er 
tatt inn til.  Grunnkompetanse er en fellesbetegnelse for kopetanse som ikke utgjør full 
yrkes- og studiekompetanse, men som likevel gir en formell sluttkompetanse, 
 jf. opplæringsloven § 3-3. 
 
OMFANG  

Utdanningsprogram Årstimer – totalt  

  

Elevens omfang av spesialundervisning basert på 
enkeltvedtaket i grunnskolen 

Årstimer – totalt  
 

  

Elever med vedtak om spesialundervisning skal ha samme totale timetall som gjelder 
for andre elever jf. opplæringsloven § 5-1. 

Enkeltvedtaket 

adresseres til eleven  
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ORGANISERING 
Du vil få opplæring i ordinær klasse og spesialundervisning i tråd med sakkyndig 
vurdering og enkeltvedtaket fra kommunen, fram til det foreligger ny sakkyndig 
vurdering fra den fylkeskommunale PP-tjenesten og nytt enkeltvedtak fattet av rektor.  
 
Det endelige vedtaket om rett til spesialundervisning vil beskrive nærmere det 
opplæringstilbudet du skal ha. Skolen vil utarbeide en individuell opplæringsplan – 
IOP, som beskriver mål, innhold, arbeidsmåter, vurderingsformer og organisering av 
din opplæring. Den individuelle opplæringsplanen vil bli samordnet med planene for 
den ordinære opplæringen slik at du vil få et helhetlig opplæringstilbud.  
 

OM ENKELTVEDTAKET  

I overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring er det anledning til å 
fatte et tidsbegrenset enkeltvedtak. Vedtaket skal sikre din rett til spesialundervisning i 
overgangen mellom de ulike skoleslagene og er fattet på grunnlag av de 
opplysningene den videregående skolen har på det aktuelle tidspunktet.  

Det vil være sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten, anbefalinger fra 
inntaksteamet i Rogaland fylkeskommune og vedtak om inntak til videregående 
opplæring.  

Et tidsbegrenset vedtak gjelder bare inntil eleven er utredet av PP-tjenesten for 
videregående opplæring, og til det er fattet et nytt vedtak om spesialundervisning.  

KLAGE 
Du kan klage på dette vedtaket.  Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt 
vedtaket. Klagen bør være skriftlig og du må begrunne hvorfor du klager på vedtaket. 
v 
Dersom skolen ikke omgjør vedtaket, vil klagen din videresendes til Statsforvalteren i 
Rogaland, som vil foreta en egen vurdering av klagen. Du har rett til å gjøre deg kjent 
med dokumentene i saken din.  
 
Klagen skal sendes til skolen. Du kan sende klagen elektronisk på en sikker måte via 
eDialog. Sender du klagen som brev skal den sendes til skolen ved rektor.   
 
Rektor  
Videregående skole  
 
 
Vi er kjent med innholdet i enkeltvedtaket og slutter oss til dette. 
 
Dato  
Signatur       
Elev/Foresatte 

 
 
 
Kopi: Rogaland fylkeskommune 
 
 
 
 
 

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-pa-en-sikker-mate/
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VEDLEGG 2  

MAL - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING  

Generell mal for enkeltvedtak om spesialundervisning. Skolen fatter vedtak for alle 
elever med rett til spesialundervisning.  
 
Til eleven  
Navn og adresse       U.off. §13,jf.fvl.3  
 
Skole:  
Utdanningsprogram:     Kode:  
Trinn: 
 
ENKELTVEDTAKET OM SPESIALUNDERVISNING  
Vedtaket bygger på følgende dokumentasjon:  

• vedtak om inntak til videregående opplæring datert (datert dd.mm. åååå) 

• sakkyndig vurdering fra den fylkeskommunale PP-tjenesten (datert dd.mm. åååå) 

• skolens kartlegging, pedagogisk rapport (datert dd.mm. åååå)  

• samtale med elev /foreldre (datert dd.mm. åååå) 

• samtykke fra elev/ foreldre til utarbeiding av enkeltvedtak (datert dd.mm. åååå)  
 
VEDTAK  
Med hjemmel i opplæringsloven § 5-1, fatter rektor følgende vedtak: 
(Elevens navn) har rett til spesialundervisning.  
 
(Alt 1 - Eleven innvilges rett til spesialundervisning) 
FAGLIG BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET  
Vedtaket er i samsvar med sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten og legger til grunn at 
du (elevens navn), kan nå de målene som er satt for opplæringen.  
 
(Alt 2 -Vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen)  
FAGLIG BEGRUNNELSE FOR AVVIK FRA SAKKYNDIG VURDERING  
Vedtaket er ikke i samsvar med sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Skolen mener at 
du (elevens navn), vil få et likeverdig opplæringstilbud og få et forsvarlig utbytte av 
opplæringen innfor rammen av den ordinære opplæringen.   
 
(Ved avvik fra sakkyndig vurdering må skolen må begrunne hvorfor tilrådingen i den 
vurderingen ikke blir fulgt og hva som ligger til grunn for skolens vurdering.) 
 
VARIGHET 
Vedtaket gjelder for skoleåret (00/00).  
 
Når det nærmer seg avslutning av skoleåret vil skolen samen med deg vurdere om du 
har behov for videre spesialundervisning. Skolen vil da utarbeide en årsrapport med en 
skriftlig oversikt over opplæringen du har fått, og en vurdering av utviklingen din. 
 
Dersom årsrapporten viser at du fortsatt har behov for spesialundervisning, vil skolen 
fatte nytt vedtak om spesialundervisning for kommende skoleår. Vedtaket fattes etter 
samtykke fra deg (og dine foreldre).  
 
 

Vedtaket fattes for ett opplæringsår.             

Nytt vedtak fattes etter inntak til nytt skoleår. 
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PLANLAGT SLUTTKOMPETANSE 
Planlagt kompetanse er grunnkompetanse innenfor (utdanningsprogram), som du er 
tatt inn til.  Grunnkompetanse er en felles betegnelse for kompetanse som ikke utgjør 
full studie- eller yrkeskompetanse, men som likevel gir en formell sluttkompetanse, jf. 
OL § 3-3. 
 
OMFANG  

Grunnkompetanse omfatter opplæring innenfor full opplæringstid, men med 

planlagt, reduserte mål.  
Utdanningsprogram 
(Eleven er tatt inn til) 

Trinn  Timer totalt  
 

  (Årstimetallet for 
utdanningsprogrammet) 

Elever med vedtak om spesialundervisning skal ha det totale timetall som gjelder for 
utdanningsprogrammet, jf. opplæringsloven § 5-1. 
 
INNHOLD 
(Beskriv innholdet i opplæringen, hentet fra sakkyndig vurdering: 
hva slags opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket, herunder kompetansemål, hvilke 
fag avviket skal gjelde for, vurderingsform, særskilt tilrettelegging av prøver/ 
eksamensform, annet som har betydning for opplæringstilbudet) 
 
ORGANISERING 
Opplæringen skal være inkluderende, ivareta ditt behov for sosial tilhørighet og 
stabilitet. Skolen vil ta hensyn til dine forutsetninger og behov og legge til rette for et 
læringsmiljø som fremmer trygghet, samspill og kommunikasjon. 
 
På grunnlag av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten vil spesialundervisning bli 
organisert som (beskriv hvordan opplæringen blir organisert: i klassen, mindre gruppe, 
ene-undervisning, annen opplæringsarena, andre fysiske forhold som har betydning 
for opplæringen, periodisert, intensivopplæring, osv.  Beskrivelse hentet fra sakkyndig 
vurdering.)  
 
ANDRE KOMMENTARER/SÆRLIGE FORHOLD            
(Forhold det skal tas spesielt hensyn til og som kan ha betydning for opplæringen, hva 
det består i. Noen elever trenger langt større oppfølging enn andre som trening 
i dagliglivets gjøremål, ADL-trening, Egenomsorg, Fysisk aktivitet, Kommunikasjon, 
Nærhet og samhørighet, Praktiske ferdigheter og Verdsatte roller. Andre trenger særlig 
trening i sosial læring og utvikling.  
 
Særskilt tilrettelegging av skolens fysiske miljø og inventar, spesielle læremidler og 
behov for ASK  som omtales i den sakkyndige vurderingen.) 
 
KOMPETANSE  
(Angi hvilken kompetanse den/de har som skal gi spesialpedagogisk hjelp i de ulike 
fagene. Hvem har ansvar for hva? Eventuelt behov for spesialkompetanse må komme 
fram her. Det skal bygge på den sakkyndige vurderingen og være i tråd med Oppl. 
Kap. 10, Personalet i skolen.) 
 
Spesialundervisning gitt av pedagogisk personale og oppfølging av miljøpersonale 
innenfor de oppsatte fagene  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/sosial-laring-gjennom-arbeid-med-fag/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#§2-16
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FAG 
 

Lærer / 
spesialpedagog  

Miljøpersonale / 
assistent  

(oversikt over fagene eleven mottar 
spesialundervisning) 

Timer  
(undervisning)  

Timer  
(miljøstøtte / 
oppfølging) 

Norsk    

YFF   

Totalt antall årstimer    

 
OM ENKELTVEDTAKET  
Skolen skal utarbeid en individuell opplæringsplan (IOP) i samarbeid med deg. 
Dette enkeltvedtak om rett til spesialundervisning gir de absolutte rammene for 
innholdet i IOP-en. Planen kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter enn de som 
kommer frem av dette vedtaket. Det kan heller ikke gjøres flere eller andre avvik fra 
læreplanverket, enn det som står i dette vedtaket. 
 
Elever med rett til spesialundervisning skal ha vurdering knyttet til innholdet i IOP-en. 
Underveisvurderingen skal gi informasjon om din kompetanse i forhold til de oppsatte 
kompetansemålene i IOP-en hentet fra læreplanen. 
 
Skolen skal i samråd med PPT, deg og dine foresatte vurdere opplæringstilbudet 
underveis i skoleåret. Evalueringen kan gi grunnlag for endringer i omfang/ 
organisering/ innhold. Skolen vil fatte et nytt enkeltvedtak. 
 
KLAGE 
Du kan klage på dette vedtaket.  Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt 
vedtaket. Klagen bør være skriftlig og du må begrunne hvorfor du klager på vedtaket. 
 
Dersom skolen ikke omgjør vedtaket, vil klagen din videresendes til Statsforvalteren i 
Rogaland, som vil foreta en egen vurdering av klagen. Du har rett til å gjøre deg kjent 
med dokumentene i saken din.  
 
Dersom du vil klage på vedtaket skal du sende klagen til skolen.  
Du kan sende klagen elektronisk på en sikker måte via eDialog. Sender du klagen som 
brev, skal du sende den til skolen ved rektor.   
 
Du har en løpende rett til å klage uavhengig av fristen på tre uker, dersom 
gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med dette enkeltvedtaket. 
 
 
Rektor  
Videregående skole  
 
 
Vi er kjent med innholdet i enkeltvedtaket og slutter oss til dette. 
Dato  
Signatur       
Elev/Foresatte 
 
 

Kopi: Rogaland fylkeskommune 

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-pa-en-sikker-mate/
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VEDLEGG 3 

ENKELTVEDTAK – AVSLAG PÅ SPESIALUNDERVISNING  
Det skal fattes enkeltvedtak når spesialundervisning blir avslått. Det er viktig for 
elevens rettssikkerhet at skolen fatter enkeltvedtak når de avslår. 
 
Til eleven  
Navn og adresse       U.off. §13,jf.fvl.3  
 
Skole:  
Utdanningsprogram:     Kode:  
Trinn: 

VEDTAK - AVSLAG PÅ SPESIALUNDERVISNING 
Vedtak om avslag på spesialundervisning bygger på følgende dokumentasjon: 

• vedtak om inntak til videregående opplæring datert (dd.mm.åååå) 

• sakkyndig vurdering fra den fylkeskommunale PP-tjenesten datert (dd.mm.åååå ) 

• skolens kartlegging, pedagogisk rapport datert (dd.mm. åååå)  

• samtale med foresatte/elev datert (dd.mm. åååå) 

• samtykke fra elev/foresatte til utarbeiding av enkeltvedtak datert (dd.mm. åååå)                                     
 
VEDTAK 
Med hjemmel i opplæringsloven §5-1 fatter rektor følgende vedtak: 
Du (elevens navn) innvilges ikke rett til spesialundervisning.  
 
RETTSLIG GRUNNLAG FOR VEDTAKET  
Vedtaket er i samsvar med sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten og legger til grunn at 
du (elevens navn), kan nå de målene som er satt for opplæringen innfor det ordinære 
opplæringstilbudet gjennom retten til tilpasset opplæring, jf opplæringslovens § 1-3.  

 
BEGRUNNELSE 
(Skolen må begrunne hvorfor de mener eleven kan få tilfredsstillende utbytte av det 
ordinære opplæringstilbudet. Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn 
for å sikre at elevene får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. 
Husk å begrunne eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering).   
 
KLAGE 
Du kan klage på dette vedtaket.  Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt 
vedtaket. Klagen bør være skriftlig og du må begrunne hvorfor du klager på vedtaket. 
Dersom skolen ikke omgjør vedtaket, vil klagen din videresendes til Statsforvalteren i 
Rogaland, som vil foreta en egen vurdering av klagen. Du har rett til å gjøre deg kjent 
med dokumentene i saken din.  
 
Dersom du vil klage på vedtaket skal du sende klagen til skolen. Du kan sende klagen 
elektronisk på en sikker måte via eDialog. Sender du klagen som brev, skal du sende 
den til skolen ved rektor.   
 
Du har en løpende rett til å klage uavhengig av fristen på tre uker, dersom 
gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med dette enkeltvedtaket. 
 
Rektor  

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-1
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.4/
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-sikkert/
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Videregående skole  
      

DEL 5 

SPESIALUNDERVISNING GITT I MINDRE 

GRUPPER  

 

TIDSBEGRENSET VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING –                            

MINDRE GRUPPER 

Skoleeier (KAD) fatter tidsbegrenset enkeltvedtak for elever som er tatt med 
fortrinnsrett / individuell vurdering, som går mot planlagt grunnkompetanse og 
mottar spesialundervisning organisert i mindre grupper A/H/ GK i egen gruppe.  
 
Et tidsbegrenset vedtak fattes kun for nye elever som kommer fra ungdomsskolen 
og blir tatt inn til Vg1 – 1. år. 
 
Vedtak om inntak vedlagt tidsbegrenset vedtak oversendes den skolen eleven er 
tatt inn til.  
 
Når det foreligger ny sakkyndig vurdering fra den fylkeskommunale PP-tjenesten, 
skal skolen fatte nytt enkeltvedtak.  
 
Eksempel på tidsbegrenset enkeltvedtak om spesialundervisning gitt i mindre 
grupper med følgende organiseringsform  
 
• Hverdagslivstrening –H 
• Arbeidstrening – A  
• Grunnkompetanse GK i egen gruppe  
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Til  
Elev         Dato 
         U.off. §13, jf.fvl.§13 
 
TIDSBEGRENSET VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING GITT I LITEN GRUPPE H, 
ORGANISERINGSFORM HVERDAGSLIVSTRENING. 
Vedtak om rett til spesialundervisning i liten gruppe - H, organiseringsform 
Hverdagslivstrening, bygger på følgende dokumentasjon vedlagt din søknad til 
videregående opplæring skoleåret 2022/2023. 

• Sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten  

• Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning fra grunnskolen  
 
Du vil i eget brev bli informert om hvilken skole og utdanningsprogram du er tatt inn på 
for skoleåret 2022/2023. 

Vedtak  
Med hjemmel i opplæringsloven § 5-1 fatter Rogaland fylkeskommune, seksjon for 
kvalitet, analyse og dimensjonering følgende vedtak: Du har rett til 
spesialundervisning. Opplæringen vil foregå i liten gruppe organisert som 
Hverdagslivstrening.  
 
Varighet 
Dette vedtaket er tidsbegrenset og gjelder fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering 
fra PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune. Ny vurdering skal skje innen 3 måneder 
etter skolestart. 
 
Planlagt kompetanse 
Planlagt kompetanse for dette skoleåret er grunnkompetanse innenfor det 
utdanningsprogrammet du er tatt inn til. Grunnkompetanse er en felles betegnelse for 
kompetanse som ikke utgjør full yrkes- og studiekompetanse, men som likevel gir en 
formell sluttkompetanse, jf. opplæringsloven § 3-3. 
 
Omfang 
Grunnkompetanse omfatter opplæring innenfor full opplæringstid, men med planlagt 
reduserte mål. Elever med vedtak om spesialundervisning skal ha samme totale 
timetall som andre elever på det utdanningsprogrammet de er tatt inn. En detaljert 
fordeling av timene på fag vil inngå i skolens enkeltvedtak om spesialundervisning. 
 
Organisering 
Du vil få opplæring i liten gruppe med organiseringsform Hverdagslivstrening. 
Opplæringstilbudet er styrket gjennom økt bemanning og ressurser som gir rom for 
gruppe og ene-undervisning, særtrening og individuell oppfølging etter behov.  
Personalet består av pedagog/spesialpedagog som har ansvar for innholdet i 
opplæringen, miljøpersonale og annet fagpersonale som skal ivareta nødvendig pleie-, 
omsorgs- og oppfølgingsoppgaver. Deler av opplæringen vil skje på alternative 
læringsarenaer. Du vil delta på fellesarrangement på skolen gjennom året. 
 
Innhold 
Noen elever som trenger langt større oppfølging enn andre i trening i dagliglivets 
gjøremål, ADL-trening, egenomsorg, fysisk aktivitet, kommunikasjon, nærhet og 
samhørighet, praktiske ferdigheter og verdsatte roller. Det planlegges reduserte mål og 
avvik fra deler av læreplanverket og læreplanene for fag. Avvik fra læreplanene 
medfører at det ikke vil være grunnlag for vurdering med karakter i fagene.  
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Opplæringen vil sikte seg inn mot grunnleggende ferdigheter relatert til 
utdanningsprogrammet, økt mestring og deltakelse i dagliglivets aktiviteter, 
kommunikasjon og sosiale ferdigheter. Opplæringen kan være praktisk retta med vekt 
på å lære samhandlingsferdigheter og bygge positive relasjoner som kan trygge deg i 
ulike sosiale situasjoner.  
 
Det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan, (IOP), i samarbeid med deg og dine 
foresatte. IOP-en kan utformes som en deltakelsesfokusert IOP når det er mest 
hensiktsmessig. En deltakelsesfokusert IOP knyttes til handlinger som medfører økt 
deltakelse i aktiviteter som er betydningsfulle i ditt liv.  IOP-en vil på grunnlag av den 
sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket om rett til spesialundervisningen, beskrive 
konkrete mål for opplæringen, innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal 
organiseres.  
 
Sakkyndig vurdering 
Du vil bli kontaktet av skolen og den PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune for ny 
sakkyndig vurdering. Basert på denne vil skolen fatte nytt enkeltvedtak og utforme 
IOP. 
 
Begrunnelse for vedtaket 
Vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten og 
anbefalinger fra seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering sitt inntaksteam i 
Rogaland fylkeskommune. Dette tidsbegrensede enkeltvedtaket legger til grunn at du 
følger de målene som blir satt opp for opplæringen, fram til det foreligger ny sakkyndig 
vurdering fra PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune. Skolen vil fatte vedtak om rett 
til spesialundervisning for skoleåret 2022/2023.  
 
Klagerett  
Du kan klage på dette inntaksvedtaket. Frist for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i 
forvaltningsloven § 29. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. 
Klagen bør være skriftlig og du må begrunne hvorfor du klager på vedtaket.  Det er 
ikke anledning å klage på skoleplassering, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-10. 
 
Dersom Rogaland fylkeskommune, seksjon for kvalitet, administrasjon og 
dimensjonering ikke omgjør vedtaket, blir klagen din sendt videre til klagenemnda i 
Rogaland fylkeskommune. De vil foreta en egen vurdering av klagen. Du har, med 
noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Regelverket for å se dokumenter i 
saken din finner du i forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
 
Dersom du vil klage på vedtaket sender du klagen til Rogaland fylkeskommune.  
Du kan sende klagen elektronisk på en sikker måte via eDialog. Sender du klagen som 
brev er postadressen, Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger.  
 
Spørsmål om inntaket kan rettes til inntakskontoret på telefon 51 51 69 00. 
Inntakskontoret har telefontid mellom 10.00-14.00                    
Du kan også sende en e-post til inntak@rogfk.no 

 
KAD 
Seksjonssjef       Rådgiver 

 
 
Vedlegg: Dette vedtaket er vedlegg til inntaksbrev med tilbud om skoleplass. 
Kopi: Skolen, PP 

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-sikkert/
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Elev         Dato 
         U.off. §13, jf.fvl.§13 

 
 
TIDSBEGRENSET VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING GITT I LITEN GRUPPE A, 
ORGANISERINGSFORM ARBEIDSTRENING. 
Vedtak om rett til spesialundervisning i liten gruppe - A, organiseringsform 
Arbeidstrening, bygger på følgende dokumentasjon vedlagt din søknad til 
videregående opplæring skoleåret 2022/2023. 

• Sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten  

• Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning fra grunnskolen  
 
Du vil i eget brev bli informert om hvilken skole og utdanningsprogram du er tatt inn på 
for skoleåret 2022/2023. 

Vedtak  
Med hjemmel i opplæringsloven § 5-1 fatter Rogaland fylkeskommune, seksjon for 
kvalitet, analyse og dimensjonering følgende vedtak: Du har rett til 
spesialundervisning. Opplæringen vil foregå i liten gruppe organisert som 
Arbeidstrening.  
 
Varighet 
Dette vedtaket er tidsbegrenset og gjelder fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering 
fra PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune. Ny vurdering skal skje innen 3 måneder 
etter skolestart. 
 
Planlagt kompetanse 
Planlagt kompetanse for dette skoleåret er grunnkompetanse innenfor det 
utdanningsprogrammet du er tatt inn til. Grunnkompetanse er en fellesbetegnelse for 
kompetanse som ikke utgjør full yrkes- og studiekompetanse, men som likevel utgjør 
en formell sluttkompetanse, jfr. opplæringsloven § 3-3. 
 
Omfang 
Grunnkompetanse omfatter opplæring innenfor full opplæringstid, men med planlagt 
reduserte mål. Elever med vedtak om spesialundervisning skal ha samme totale 
timetall som andre elever på det utdanningsprogrammet de er tatt inn. En detaljert 
fordeling av timene på fag vil inngå i skolens enkeltvedtak om spesialundervisning. 
 
Organisering 
Du vil få opplæring i liten gruppe med organiseringsform Arbeidstrening. 
Opplæringstilbudet er styrket gjennom økt bemanning og ressurser som gir rom for 
gruppe og ene-undervisning, særtrening og individuell oppfølging etter behov.  
Personalet består av pedagog/spesialpedagog som har ansvar for innholdet i 
opplæringen, miljøpersonale og annet fagpersonale som skal ivareta nødvendig pleie-, 
omsorgs- og oppfølgingsoppgaver. Deler av opplæringen vil skje på alternative 
læringsarenaer. Du vil delta på fellesarrangement på skolen gjennom året. 
 
Innhold 
Det planlegges reduserte mål og avvik fra deler av læreplanverket og læreplanene for 
fag. Avvik fra hele eller deler av læreplanverket og læreplanene for fag, medfører at 
det ikke vil være grunnlag for vurdering med karakter i fagene.  
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Opplæringen vil legge vekt på grunnleggende ferdigheter innenfor 
utdanningsprogrammet, trening i dagliglivets aktiviteter, kommunikasjon og sosiale 
ferdigheter. Opplæringen vil være praktisk retta med vekt på å lære 
samhandlingsferdigheter og bygge positive relasjoner som kan trygge deg i ulike 
sosiale situasjoner.  
 
Det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan, IOP, i samarbeid med deg og dine 
foresatte. IOP-en vil på grunnlag av den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket om 
rett til spesialundervisningen, beskrive konkrete mål for opplæringen, innholdet i 
opplæringen og hvordan opplæringen skal organiseres.  
 
Sakkyndig vurdering 
Du vil bli kontaktet av skolen og den PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune for ny 
sakkyndig vurdering. Basert på denne vil skolen fatte nytt enkeltvedtak og utforme 
IOP. 
 
Begrunnelse for vedtaket 
Vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten og 
anbefalinger fra seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering sitt inntaksteam i 
Rogaland fylkeskommune.  
 
Dette tidsbegrensede enkeltvedtaket legger til grunn at du følger de målene som blir 
satt opp for opplæringen, fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten 
i Rogaland fylkeskommune. Skolen vil fatte vedtak om rett til spesialundervisning for 
skoleåret 2022/2023.  
 
Klagerett 
Du kan klage på dette inntaksvedtaket. Frist for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i 
forvaltningsloven § 29. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. 
Klagen bør være skriftlig og du må begrunne hvorfor du klager på vedtaket.  Det er 
ikke anledning å klage på skoleplassering, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-10. 
Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Regelverket for å se 
dokumenter i saken din finner du i forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
 
Dersom Rogaland fylkeskommune, seksjon for kvalitet, administrasjon og 
dimensjonering ikke omgjør vedtaket, blir klagen din sendt videre til klagenemnda i 
Rogaland fylkeskommune. De vil foreta en egen vurdering av klagen.  
 
Dersom du vil klage på vedtaket sender du klagen til Rogaland fylkeskommune.  
Du kan sende klagen elektronisk på en sikker måte via eDialog. Sender du klagen som 
brev er postadressen, Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger.  
Spørsmål om inntaket kan rettes til inntakskontoret på telefon 51 51 69 00. 
Inntakskontoret har telefontid mellom 10.00-14.00                    
Du kan også sende en e-post til inntak@rogfk.no 
 
 
KAD 
Seksjonssjef       Rådgiver 

 
 
Vedlegg: Dette vedtaket er vedlegg til inntaksbrev med tilbud om skoleplass. 
Kopi: Skolen, PPT 
   

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-sikkert/
mailto:inntak@rogfk.no


Enkeltvedtak om spesialundervisning  

 

30 

 
Elev         Dato 
         U.off. §13, jf.fvl.§13 
 
 
TIDSBEGRENSET VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING – 
ORGANISERINGSFORM GRUNNKOMPETANSE I EGEN GRUPPE 
Vedtak om rett til spesialundervisning med organiseringsform Grunnkompetanse i 
egen gruppe, bygger på følgende dokumentasjon vedlagt din søknad til videregående 
opplæring skoleåret 2022/2023. 
 

• Sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten  

• Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning fra grunnskolen  
 
Du vil i eget brev bli informert om hvilken skole og utdanningsprogram du er tatt inn på 
for skoleåret 2022/2023. 

Vedtak  
Med hjemmel i opplæringsloven § 5-1 fatter Rogaland fylkeskommune, seksjon for 
kvalitet, analyse og dimensjonering følgende vedtak: Du har rett til 
spesialundervisning. Opplæringen vil være organisert som grunnkompetanse i egen 
gruppe. 
 
Varighet 
Dette vedtaket er tidsbegrenset og gjelder fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering 
fra PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune. Ny vurdering skal skje innen 3 måneder 
etter skolestart. 
 
Planlagt kompetanse 
Planlagt kompetanse for dette skoleåret er grunnkompetanse innenfor det 
utdanningsprogrammet du er tatt inn til. Grunnkompetanse er en felles betegnelse for 
kompetanse som ikke utgjør full yrkes- og studiekompetanse, men som likevel gir en 
formell sluttkompetanse, jfr. opplæringsloven § 3-3. 
 
Omfang 
Grunnkompetanse omfatter opplæring innenfor full opplæringstid, men med planlagt 
reduserte mål. Elever med vedtak om spesialundervisning skal ha samme totale 
timetall som andre elever på det utdanningsprogrammet de er tatt inn. En detaljert 
fordeling av timene på fag vil inngå i skolens enkeltvedtak om spesialundervisning. 
 
Organisering 
Du vil få opplæring organisert som grunnkompetanse i egen gruppe. Gruppen er 

styrket gjennom økt bemanning og ressurser som gir rom for gruppe- og ene-

undervisning og individuell oppfølging etter behov. Personalet består av 

pedagog/spesialpedagog som har ansvar for innholdet i opplæringen, miljøpersonale 

og annet fagpersonale som skal ivareta nødvendig oppfølgingsoppgaver. Deler av 

opplæringen vil skje på alternative læringsarenaer. Du vil delta på fellesarrangement 

på skolen gjennom året. 

 
Innhold 
PP-tjenesten vil vurdere i hvor stor grad det er behov for reduserte mål i fagene. Det vil 
innebære avvik fra de samlede kompetansemålene i fagplanene for programfagene og 
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fellesfagene. Avvik fra læreplanene kan medføre at det ikke vil være grunnlag for 
vurdering med karakter i faget. Avvik fra læreplanene for fag skal gjøres på bakgrunn 
av den sakkyndige vurderingen. I de fagene hvor du ikke følger ordinære læreplanmål, 
vil det bli utarbeidet individuell opplæringsplan. Opplæringen vil være praktisk retta 
med vekt på å lære samhandlingsferdigheter og bygge positive relasjoner som kan 
trygge deg i ulike sosiale situasjoner.  
 
Den individuelle opplæringsplanen – IOP en, skal utarbeides i samarbeid med deg og 
dine foresatte. IOP en vil på bakgrunn av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om rett 
til spesialundervisning beskrive konkrete mål for opplæringen, innholdet i opplæringen 
og hvordan opplæringen skal organiseres  
 
Sakkyndig vurdering 
Du vil bli kontaktet av skolen og den PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune for ny 
sakkyndig vurdering. Basert på denne vil skolen fatte nytt enkeltvedtak og utforme 
IOP. 
 
Begrunnelse for vedtaket 
Vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten og 
anbefalinger fra seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering sitt inntaksteam i 
Rogaland fylkeskommune.  
 
Dette tidsbegrensede enkeltvedtaket legger til grunn at du følger de målene som blir 
satt opp for opplæringen, fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten 
i Rogaland fylkeskommune. Skolen vil fatte vedtak om rett til spesialundervisning for 
skoleåret 2022/2023.  
 
Klagerett 
Du kan klage på dette inntaksvedtaket. Frist for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i 
forvaltningsloven § 29. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. 
Klagen bør være skriftlig og du må begrunne hvorfor du klager på vedtaket.  Det er 
ikke anledning å klage på skoleplassering, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-10. 
Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Regelverket for å se 
dokumenter i saken din finner du i forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
 
Dersom Rogaland fylkeskommune, seksjon for kvalitet, administrasjon og 
dimensjonering ikke omgjør vedtaket, blir klagen din sendt videre til klagenemnda i 
Rogaland fylkeskommune. De vil foreta en egen vurdering av klagen.  
 
Dersom du vil klage på vedtaket sender du klagen til Rogaland fylkeskommune.  
Du kan sende klagen elektronisk på en sikker måte via eDialog. Sender du klagen som 
brev er postadressen, Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger.  
Spørsmål om inntaket kan rettes til inntakskontoret på telefon 51 51 69 00. 
Inntakskontoret har telefontid mellom 10.00-14.00                    
Du kan også sende en e-post til inntak@rogfk.no 
 
KAD 
Seksjonssjef 

   Rådgiver  
 

Vedlegg: Dette vedtaket er vedlegg til inntaksbrev med tilbud om skoleplass. 
Kopi: Skolen, PPT 

  

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-sikkert/
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DEL 6 

OFTE STILTE SPØRSMÅL 

1. HVEM HAR MYNDIGHET TIL Å FATTE ENKELTVEDTAK?  

Det er skolen ved rektor og/eller en annen leder ved skolen som har fått delegert 

myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. Skolen kan ikke 

delegere denne myndigheten videre.  

2. SKAL SKOLEN GI BESKJED OM VEDTAKET ?  

Skolen skal gi skriftlig beskjed til partene om enkeltvedtaket så snart som mulig, 

forsvarlig saksbehandlingstid vurderes konkret. Eleven skal få et tilbud innen 

rimelig tid. Dersom det ikke kan treffes enkeltvedtak innen én måned etter at 

henvendelsen er mottatt, skal det gis et foreløpig svar.  

3. SKAL ELEV/ FORELDRE GI SAMTYKKE TIL Å UTARBEIDE ENKELTVEDTAK?  

Skolen må innhente elevens / foreldres samtykke til å utarbeide enkeltvedtak. 

avhengig av elevens alder og forutsetninger. Samtykke skal være skriftlig og kan 

innhentes i forbindelse med samarbeidsmøte med elev og foreldre. 

4. HVEM ER MOTTAKER AV ENKELTVEDTAKET?  

Vedtaket skal adresseres til eleven med elevens navn, fødselsår, skole, 

utdanningsprogram og trinn.  

5. SKAL VEDTAKET INFORMERE OM RETTEN TIL Å KLAGE?  

Vedtaket skal informere om retten til å klage, klagefrist, hvem klagen skal sendes til 

og retten til å se sakens dokumenter. Eleven har med noen unntak, rett til å se 

dokumentene i saken. Dersom eleven allerede har fått alle dokumentene i saken, 

skal skolen opplyse om det.  

6. HVA BYGGER VEDTAKET PÅ? 

Enkeltvedtaket bygger på godkjent dokumentasjon blant annet inntaksvedtak, 

henvisning til sakkyndig vurdering fra PPT, samtale med elev/foreldre, skolens 

kartlegging, pedagogisk rapport, samtykke, annen relevant informasjon  

7. HVA SKAL BEGRUNNELSEN FOR VEDTAKET VISE?  

Begrunnelsen skal vise til reglene vedtaket bygger på, de faktiske forholdene 

enkeltvedtaket bygger på og hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøvingen 

av forvaltningsmessig skjønn. 

Dersom skolen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen og det er 

avvik mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket, stilles det særlige krav til 

begrunnelsen.  Jf. Faglig begrunnelse for vedtaket.   

8. HVA KAN ELEV/ FORELDRE KLAGE PÅ?  

Elev/foreldre kan klage på avslag om rett til spesialundervisning, innholdet i 

enkeltvedtaket, saksbehandlingen og manglende oppfølging av enkeltvedtaket.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning/fase-3/6.5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.6/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.1/
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9. HVEM ER KLAGEINSTANS?  

Den som har fattet vedtaket er første behandlingsinstans, her er det skolen. 

Opprettholder skolen sitt vedtak, oversendes klagen Rogaland fylkeskommune, 

opplæringsavdelingen.  

Oversendelsen skal inneholde en begrunnelse for hvorfor skolen opprettholder sitt 

vedtak. Opplæringsavdelingen videresender klagen til Statsforvalteren i Rogaland 

for endelig vurdering. 

10. KAN SKOLEN OMGJØRE ENKELTVEDTAKET UTEN NY SAKKYNDIG VURDERING?  

Ja skolen kan omgjøre sitt eget vedtak dersom endringen ikke er til skade for noen 

vedtaket retter seg mot   eller direkte tilgodeser, beskjed om at vedtaket ikke er 

kommet fram til parten, vedtaket må anses ugyldig.  

11. HVA VIL VÆRE FEIL SAKSBEHANDLING?  

Saksbehandlingsfeil vil være når vedtaket   

• bare omfatter omfanget av spesialundervisningen,  

• ikke viser hvilket opplæringstilbud eleven skal ha og hva det skal inneholde, 

• ikkje omtaler hvilke fag eleven har behov for særskilt tilrettelegging  i  

• ikke sier noe om organisering av opplæringen,  

• ikke viser eventuelt andre forhold som vil være viktig for elevens 

opplæringstilbud  

• når det ikke blir opplyst om klageretten. 

 

12. HVOR LANG TID SKAL ENKELTVEDTAKET FATES FOR?  

Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes for ett år om 

gangen. Alle elever søker og tas inn til videregående opplæring for ett år om 

gangen. Det medfører at vilkårene for innholdet i enkeltvedtaket endrer seg etter 

inntak for hvert skoleår. Det skal derfor fattes nytt enkeltvedtak ved skolestart hvert 

år. Det gjelder også for elever hvor behovet for spesialundervisning er rimelig 

stabilt 

13. HVA SKAL VEDTAKET SI NOE OM?  

Innhold, omfang, organisering, kompetanse og vurderingsform, med/uten karakter 

og/eller skriftlig vurdering.  

14. HVA ER PLANLAGT SLUTTKOMPETANSE FOR ELEVEN ? 

Planlagt sluttkompetanse på lang sikt etter endt videregående opplæring, kan være 

grunnkompetanse innenfor det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til eller fullt 

fagbrev. 

15. DERSOM DELER AV OPPLÆRINGEN SKJE PÅ EN ANNEN OPPLÆRINGSARENA, 
EKSEMPELVIS I EN BEDRIFT, SKAL DET OMTALES I ENKELTVEDTAKET? 

Det skal gå klart fram av enkeltvedaket når deler av opplæringen skal skje på en 

annen opplæringsarena eks i bedrift /praksisplass /arbeidstrening r skolens ansvar. 

Den skal være sikkerhetsmessig forsvarlig, i dette ligger også at eleven må være 

undergitt skoleeiers ansvar. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Tilpasset-opplaring/1.5/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/#110220
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.9/
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16. HVEM HAR ANSVAR FOR TILSYN MED OPPLÆRINGEN NÅR DEN FOREGÅR PÅ EN 

ANNEN ARENA? 

Vedtaket må fastslå hvordan skolens ansvar for tilsyn med opplæring på en annen 

arena skal ivaretas, omfanget av lærers tilstedeværelse, forholdet mellom 

undervisnings-personale og ekstern assistent/ fagarbeider. 

17. HVORDAN SKAL OMFANG AV TILRETTELEGGINGEN FOR OPPLÆRINGEN ANGIS?  

Omfang av opplæringstilbudet og spesialundervisningen, skal angis i årstimer i tråd 

med fag- og timefordeling for utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til. 

18. HVOR MANGE ÅRSTIMER HAR ELEV MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING RETT 

TIL?  

Elever med rett til spesialundervisning har rett til samme totale timetallet som andre 

elever. Beskrivelse i tid skal som hovedregel være i klokketimer, 60 min.  

19. HVOR MYE TID SKAL BRUKES PÅ ULIKE ORGANISATORISKE LØSNINGER?  

Omfang av annen opplæringsarena, at eleven mottar sin opplæring på et annet 

sted enn skolens område, skal komme fram av vedtaket og angis i antall 

klokketimer /dager /uker  

20. HVORDAN ORGANISERES OPPLÆRINGEN FOR Å GI ELEVEN ET FORSVARLIG 

UTBYTTE? 

Enkeltvedtaket skal vise hvordan opplæringen skal organiseres for å gi eleven et 

forsvarlig utbytte.  Organisering av opplæringen skal ivareta elevens behov for 

sosial, faglig og kulturell tilhørighet, i tråd med Overordnet del. Jf. Veiledning om 

organisering av elevene  og oppll. §8-2. Organisering i grupper, se Vedlegg 1.1: 

Eksempel 1 og 2  

21. ER DET BEHOV FOR AVVIK FRA LÆREPLANVERKET? 

Dersom det er behov for større eller mindre avvik fra kompetansemålene i 

Læreplanverket, så skal det framgå av enkeltvedtaket. Avvikene skal være basert 

på den sakkyndige vurderingen.  

Eleven skal ikke ha andre avvik fra den ordinære opplæringen enn det som står i 

enkeltvedtaket. 

22. KAN ADL-TRENING REGNES SOM OPPLÆRING?  

Opplæring i dagliglivets aktiviteter (ADL) vil være utenfor det som vanligvis legges i 

begrepet opplæring slik det går fram av læreplanverket.  

ADL-trening regnes som opplæring når tiltaket er hjemlet i enkeltvedtaket om 

spesialundervisning, basert på den sakkyndige vurderingen og er en del av 

elevens individuelle opplæringsplan. Jf. Veilederen Spesialundervisning, 2.6.  

23. SKAL ELEVENS RETT TIL SKYSS OMTALES I ENKELTVEDTAKET?  

Dersom selvstendighetstrening i forbindelse med reise til/fra skolen skal inngå som 

en del av opplæringsmålene i IOP-en, bør det gå fram av enkeltvedtaket, jf. oppll. 

§7-3.   Se også Retten til skyss  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-og-timefordeling/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.2/Timetall-avvik-og-fritak/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.9/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.3/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
https://www.regjeringen.no/contentassets/f94154aa3d2b491ba1ac2f7f658cb019/veiledning-om-organisering-av-elevene_oppdatert-april-2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f94154aa3d2b491ba1ac2f7f658cb019/veiledning-om-organisering-av-elevene_oppdatert-april-2017.pdf
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§8-2
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.2/Timetall-avvik-og-fritak/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/
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24. SKAL VEDTAKET SI NOE TILRETTELEGGING OG HJELPEMIDLER? 

Vedtaket skal si noe om rett til bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging.  

Elever med vedtak etter §5-1 i noen fag, kan ha behov for særskilt tilrettelagt 

eksamen i andre fag hvor eleven følger full læreplan.  

25. HVILKEN SAMLET KOMPETANSE BØR PERSONALET HA I OPPFØLGING AV ELEVER 

MED SPESIELLE BEHOV?  

Det er de samme formelle kravene til lærerkompetanse for spesialundervisning i 

vgo som for den ordinære opplæringen. Personer som ikke er ansatt i 

undervisningsstilling kan hjelpe til i opplæringen. Det skal gå klart og tydelig frem 

av vedtaket om tilbudet omfatter personale som ikke er ansatt i 

undervisningsstilling.  

Veilederen Spesialundervisning, 2.7 Krav til lærerkompetanse.  

 

26. HVA SKAL OPPLÆRINGEN INNEHOLDE? 

Hovedregelen er at alle elever følger læreplanverket. Vedtaket skal angi innhold i 

elevens opplæringstilbud, si noe om elevens behov og hva som vil være 

et forsvarlig opplæringstilbud.  

27. SKAL DET FATTES ENKELTVEDTAK I OVERGANGEN MELLOM GRUNNSKOLEN OG 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR ALLE ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING? 

Det fattes et Tidsbegrenset vedtak i overgangen mellom grunnskolen og 

videregående opplæring. Vedtaket fattes ut fra de opplysningene en har på det 

aktuelle tidspunktet og skal sikre elevens rett til spesialundervisning gjennom blant 

annet organisering, avvik fra læreplanen og fag- og timefordeling. Vedtaket gjelder 

fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering fra den fylkeskommunale PP-

tjenesten. Ny vurdering skal skje innen 3 måneder etter skolestart. 
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http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.8/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.8/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.7/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.4/

