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RFK Planer  
  

Opplæring    
  

Opplæring for barn og unge i sosiale og medisinske institusjoner  

Versjon 1.0  Endret: 14.05.2020 

  

Godkjent av:  Seksjonssjef opplæring i skole  Gyldig fra – 

til:  

16.01.2020  

16 .12.2022  

Ansvarlig 

saksbehandler:  

  

arne.dybwad@rogfk.no    

Grunnlagsdokume

nter:  

(Lover og 

forskrifter, 

politiske vedtak, 

planer, veiledere, 

brev, rundskriv, 

med mer.)  

Opplæringslova §13-10  

Opplæringsloven § 13-2 og § 133a , OL §5-7  
Barnevernloven § 5-1 § 5-8  

 

http://www.rogfk.no/Vaaretjenester/Utdanning/Pedagogiskpsykologisk-
tjeneste- 
PPT/Haandbok-barnevern-ogskole  

Evaluering  Fortløpende justering ved behov. 

  

1 Bakgrunn   

Skolen er en arena der alle barn og unge skal få kunnskaper og utvikle sine ferdigheter, 

holdninger og verdier. Skolen skal gi faglige og sosiale utfordringer og mestringsopplevelser. 

Skolegangen er med på å legge grunnlaget for arbeidslivet, videre utdanning og deltakelse i 

samfunnet. Alle skal ha de samme mulighetene til å gjøre det beste ut av sine forutsetninger. 

Mestring av skole og utdanning er viktig for å lykkes i voksenlivet.    

Barn og unge som er plassert i institusjoner kan ha opplevd store belastninger i livet. Noen har 

flyttet og skiftet skole flere ganger. Enkelte har hatt stort fravær fra skolen. For å planlegge og 

gjennomføre gode opplæringstilbud, må representanter for ulike instanser inngå i et 

forpliktende og tett samarbeid omkring det enkelte barn. Fylkesdirektøren for opplæring i 

Rogaland ønsker med dette dokumentet å bidra til klargjøring av de ulike aktørenes rolle og 

oppgaver i et slikt samarbeid.  
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2. Fylkeskommunens ansvar   

Opplæringsloven § 13-2 og § 13-3a fastslår at fylkeskommunen der institusjonen ligger har 

ansvaret for at barn og unges rettigheter etter opplæringsloven blir oppfylt. Det omfatter 

retten til spesialpedagogisk hjelp, grunnskoleopplæring og videregående opplæring.  

Fylkeskommunen har det pedagogiske, juridiske og økonomiske ansvaret for opplæringen som 

gis. Ansvaret begrenses til elever i institusjoner som den statlige regionale 

barnevernmyndigheten har ansvaret for etter barnevernloven § 5-1 og barn og unge i private 

og kommunale institusjoner som er godkjente etter barnevernloven § 5-8.   

Videre har Fylkeskommunen der institusjonen ligger plikt til å oppfylle retten til 

grunnskoleopplæring og videregående opplæring etter loven for pasienter i helseinstitusjoner 

som et regionalt helseforetak eier, og for pasienter i private helseinstitusjoner som har avtale 

med regionale helseforetak. Fylkeskommunens ansvar gjelder bare for pasienter i 

institusjonsplasser som regionale helseforetak finansierer.  

Det er kommunen, ikke fylkeskommunen, som har ansvaret for grunnskoleopplæring til barn i 

fosterhjem og beredskapshjem, til enslige mindreårige asylsøkere, samt ungdommer plassert i 

barneverninstitusjon etter for eksempel lov om sosiale tjenester.  

  

3. Rett og plikt til grunnskoleopplæring   

I henhold til opplæringsloven § 2-1 har barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring til de 

har fullført det tiende skoleåret.  Retten og plikten til grunnskoleopplæring gjelder barn og 

unge i barneverninstitusjon tilsvarende andre elever. Den som har omsorgen for barnet har 

ansvaret for at eleven møter på skolen hver dag. Dersom en elev er borte fra opplæringen 

uten god grunn, kan foreldrene eller den som har omsorgen for barnet holdes ansvarlig.    

 

4. Fritak fra opplæringsplikten 

Noen elever plassert i barneverninstitusjon og helseinstitusjoner har stort fravær fra skolen. I 

tilfeller der det er urimelig ovenfor eleven å gjennomføre opplæringsplikten, må det vurderes 

om eleven helt eller delvis skal fritas fra opplæringsplikten, jf. Ot.prp. nr 46 (1997/98). Et fritak 

fra opplæringsplikten gis etter sakkyndig vurdering fra PPT og skriftlig samtykke fra foreldrene 

eller andre med foreldreansvaret. I noen tilfeller kan det være nødvendig å innhente uttalelse 

fra lege eller psykolog.    

 Elever som blir fritatt for grunnskoleopplæring har rett til å fullføre den opplæringen de ble 

fritatt for senere, dersom de ønsker det. Retten til videregående opplæring etter 

opplæringsloven § 3-1 påvirkes ikke av om eleven har fått fritak for hele eller deler av 

grunnskoleopplæringen (jf. rundskriv Udir-6-2014).   
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5. Klargjøring av ansvar for grunnskoleopplæring i sosiale og medisinske institusjoner  

Barneverntjenesten/-helseinstitusjonen og Fylkeskommunen v/Fylkesdirektøren for opplæring 

i Rogaland må samarbeide for at barn og unge som plasseres i barneverninstitusjon eller 

helseinstitusjoner  får et godt skoletilbud så raskt som mulig.  

 

Barneverntjenesten og helseinstitusjonen i hjemkommunen har ansvaret for: 

• Sørge for at melding om flytting til barneverninstitusjon (standardskjema se håndbok 

opplæring elever i institusjoner) ) sendes til Fylkesdirektøren for opplæring i Rogaland 

fylkeskommune straks plasseringssted er kjent. Dersom melding ikke er sendt fra 

barneverntjenesten, må barneverninstitusjonen ta ansvar for at slik melding blir sendt.   

• Sende Fylkesdirektøren for opplæring i Rogaland dokumentasjon på elevens tidligere 

opplæring. Dokumentasjonen benyttes i planleggingen av skoletilbudet. 

Barneverninstitusjonen må påse at barneverntjenesten sender dokumentasjonen til 

Fylkesdirektøren for opplæring i Rogaland.   

 

Den fylkeskommunale PP-tjenesten (PPT) i Rogaland har en viktig rolle når 

opplæringstilbudet skal planlegges. PPTs tilråding tillegges stor vekt når tidspunkt for 

oppstart, skolested, omfanget av og innholdet i opplæringen skal avgjøres. Ved innflytting på 

institusjon kan enkelte elever ha behov for en periode uten opplæring eller med et redusert 

opplæringstilbud. Denne vurderingen gjøres av PPT i samarbeid med elev/foresatte, skole, 

hjemkommune og institusjon.  Opplæringen må settes i gang uten ugrunnet opphold når 

institusjonsoppholdet starter.  

PPT bruker skolens kartlegging som ledd i utarbeiding av eventuell sakkyndig vurdering. I de 

fleste tilfeller innhentes opplysninger og dokumentasjon fra tidligere skole og kommune som 

er med å gi et grunnlag for vurderingen PPT skal gjøre.   

 

Skolen foretar en kartlegging av elevens faglige ståsted og sosiale fungering ved skolestart.  

Dette sammenfattes i en skriftlig pedagogisk rapport til PPT med oversikt over 

kartleggingsresultatet, hvilke tiltak skolen har prøvd ut og hvordan dette har fungert.  

 

6. Nærskoleprinsippet   

Barn i grunnskolealder som bor på en barneverninstitusjon eller helseinstitusjoner har som 

hovedregel rett til å gå på nærskolen. Nærskolen kan for disse elevene både være elevens 

tidligere skole eller en skole i nærheten av institusjonen, jf. opplæringsloven § 8-1 første ledd.   

Eleven har rett til å gå på den skolen som geografisk ligger nærmest elevens bosted, fremfor 

den utvalgte skolen, dersom foresatte ønsker det. Fylkesdirektøren kan også gi tilbud om 

opplæringstilbud på Møllehagen og Hollenderhaugen skolesentere for denne elevgruppen. I 

tillegg inngår Fylkesdirektøren avtaler med aktuelle kommuner som har elever fra 

institusjoner på sine skoler.  
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 7. Rettigheter og innsøking til videregående opplæring   

Ungdom som har fullført tiårig grunnskole eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til 

tre års heltids videregående opplæring (opplæringsloven § 3-1). Rettigheten må tas ut innen 

utgangen av det året vedkommende fyller 24 år.   

Søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. februar/1. mars (forskrift til 

opplæringsloven § 6-8). Elever fra andre fylker i barneverninstitusjon og helseinstitusjoner i 

Rogaland skal søke innen 1. februar. Det skal søkes elektronisk på Vigo.no, og søkeren må fylle 

ut vedleggsskjema for individuelle søkere og legge ved relevant dokumentasjon.     

Dersom en ungdom flytter til institusjon i Rogaland etter søknadsfristen 1. februar, må 

vedkommende søke om individuelt inntak så raskt som mulig. Det gjelder også dersom 

han/hun har søkt inntak til videregående opplæring i et annet fylke. Søkeren må fylle ut 

søknadsskjema på papir (vigo.no stenges for individuelle søknader). Søknadsskjema finner 

dere på rogaland.no. Relevant dokumentasjon vedlegges. Dersom vedkommende har søkt 

videregående opplæring i eget fylke, skal kvittering for dette også legges ved søknaden til 

Rogaland fylkeskommune.     

Søknader fra ungdom som flytter til barneverninstitusjon og helseinstitusjon i Rogaland og 

søker om inntak til videregående opplæring etter 1. februar, blir behandlet frem til skolestart. 

De vil få tilbud om skoleplass så langt det er mulig.    

Ungdom som flytter til barneverninstitusjon og helseinstitusjon i løpet av skoleåret, kan ikke 

regne med å få tilbud om plass i videregående opplæring i Rogaland gjeldende skoleår. 

Barneverntjenesten må, før plasseringen av en ungdom på institusjon, vurdere hvilke 

konsekvenser flyttingen får for ungdommens opplæringstilbud.    

 

8. Krav om forsvarlig system   

Kvalitetssystemet skal sikre et forsvarlig system for å vurdere om opplæringsloven og 

forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10 ( se tabell 1 rutinebeskrivelse).    

  

Aktør  Oppgave/ansvar  

Statsforvalter i Rogaland Klageinstans for elev/foresatte   

Tilsyn med innarbeidet praksis  

Veileder skolene ved behov  

Avdelingsjef 

opplæringsavdelingen 

Har ansvar for at det foregår et systematisk arbeid med å 
skape gode læringsmiljø på den enkelte skole. Avtale med 
Bufetat 
  

Rektor  Har ansvar for at det foregår et systematisk arbeid med å 
skape gode læringsmiljø på skolen  
Skal sørge for en løpende evaluering av iverksatte tiltak  

Skolens ansatte  Er forpliktet gjennom sine funksjoner til å arbeide sammen 

for å utvikle gode læringsmiljø.  
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Kontaktlærer  Har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å utvikle 

gode læringsmiljø i sitt team.  

Rådgiver  Bistår ledelsen i å iverksette forebyggende tiltak 

Kontaktperson for elevene, gir råd og veiledning  

PPT  Kompetanseorgan  

Skal drive systemrettet arbeid og bistå skolene med bl.a. 
kompetanseutvikling og veiledning. PPT arbeider også med 
individarbeid og sakkyndig vurderinger  
  

Kontaktperson RFK  

  

  

Opplæringsavdelingen ved skoleseksjon  

  

9. Rutinebeskrivelse (tabell 1)  

Opplæringsloven krever at rutinene som skal følges skal være skriftliggjort. I tabellen under er 

de viktigste rutiner presentert. Det er vist til utfyllende informasjon i fotnoter.  

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Pedagogisk-psykologisk-tjeneste-

PPT/Haandbokbarnevern-og-skole  

  

Ref 

.  

Hva må en ha rutine 

på   

Hvordan er rutinen  Frister  Ansvar  Skjema  

1.  Oversikt over de 

elevene som til 

enhver tid er i en 

barnevern- og 

helseinstitusjon, eller 

som mottar 

opplæring i hjemmet.  

 

Barnevernet/Bufetat sender  

flyttemelding til  

opplæringsavdelingen når 
eleven flytter inn og ut av 
barnevern- eller 
helseinstitusjon.   
  

  

  

Fort-
løpende   
  

  

  

  

Barnevernet/ 
kommunale 
+ Bufetat  
  

  

  

  

Egen 

Flytte-
melding Se  
nettside  

håndbok  

  

  

  

  

  

1.2   Arkivering i Elements Egen mappe i   Elements  Fort-

løpende  

Overordnet 

ansvar RFK-   

Flytte-
meldings-
skjema/  
oversikt  
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1.3    Flyttemeldingene og 
informasjon registreres i   
eget skjema som gir oversikt 

over hvor mange elever som 

til enhver tid er i en 

barnevern- og 

helseinstitusjon eller som 

mottar opplæring i hjemmet.    

Dette skjemaet arkiveres i 

ELEMENTS 

Fort-
løpende  
  

RFK  Elevliste  

RFK  

1.4  Informasjon til 

Møllehagen/ 

Hollenderhaugen 

RFK informerer om aktuelle  

flyttemeldinger til  

Møllehagen/Hollenderhaugen 
der RFK har det økonomiske 
og faglig ansvaret.  

Fort-
løpende  

  

RFK  Telefon/ 

interne brev. 

ESA  

1.5   Registrering på 

skolesentrene 

Skolesentrene registrerer alle 

elever som er tilknyttet 

skolesenterne også de som 

får undervisning hjemme og 

på nærskolen og følger opp 

elevene (samarbeidsavtale 

mellom opplæringsavdelingen 

og Møllehagen)   

Fort-
løpende  
  

  Elevliste 

skolesenter  

1.6   Arkivering i Elements Listene over elev-strømmen 

lagres i ELEMENTS  

  

Des/Juni  

  Elevliste 

skolesenter  

2.1  Rutiner som sørger 

for at elevene får den 

opplæringen de har 

krav på etter 

læreplanverket for 

kunnskapsløftet  

RFK, Barnevern, institusjon, 
foresatte, elev,  
nærskole/hjemmeskole og det 

aktuelle skolesenter gjør en 

vurdering på valg av skoletilbud 

(nærskole, hjemmeskole eller 

skolesenter).  

Fort-
løpende   
  

  

  

  

  

RFK  
Rektor  
Avdelings- 
Leder ved 
Møllehagen/ 
Hollender- 
haugen  
  

  

  

Notat, valg av 
skoletilbud  
  

  

  

  

2.2   Behov for 

spesialundervisning, 

særlig tilrettelegging 

Skolen/skolesenteret som står 
for opplæringen sender 
henvisning til PPT.  

Skolen har ansvar for å sende 

ved aktuelle vedlegg.  

Fort-

løpende  

Avdelings- 
leder/ 
Inspektør fra 
skolesenter/  
skole  

  

  

Henvisnings-

skjema til 

PPT- RFK  
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2.3  Skriftlige avtaler som 
avklarer ansvar i saker 
der dette ikke følger 
av lov  
eller forskrifter.  

RFK i samarbeid med  
Møllehagen/Hollenderhaugen 
tar kontakt med gjeldene 
kommuner/ skoler og gjør 
skriftlige avtaler om opplæring, 
rapportering og økonomi.   

  

  

Fort-
løpende  
  

  

  

RFK  

  

  

  

  

RFK utarbeide 
avtale 
mellom  
partene  

  

3.1    Oversikt over hvilke kommuner 

RFK har avtaler med  

Fort-
løpende  

RFK  
  

Skjema over 
Kommune- 
avtaler 

3.2  Rutiner for  

tilbakemeldinger fra 
skole til  
fylkeskommunen 
vedrørende 
skolesituasjonen for 
hver enkelt elev.  

Rapporteringen skal foregå 
ved at skolene sender en 
rapport i året og ved 
avslutning av 
skoletilbudet/flytting.   
  

  

  
  

Mai/Juni 

Evt. Fort-

løpende  

  

  
  

RFK  

  

  

  

  

  
  

IOP’er 
Faglige rapp. 
Karakter 
utskrift Kopi 
av evt. 
vitnemål.   
  

3.3 Rutiner for å følge 

opp tilbakemeldinger 

fra skolene. 

    

4.1  Rutiner for å 

informere 

omsorgsansvarlig om 

elevens 

opplæringsinstitusjon.  

Møllehagen/Hollenderhaugen 
sender notat om skolevalg til 
rette vedkommende med 
omsorgsansvar   

Fort-

løpende  

Avdelings- 

leder  

IOP rapport  

5  Systemer for å sikre 
tilpasset opplæring 
for beboere/ 
pasienter i 
barneverns- og 
helseinstitusjoner 
som mottar 
opplæring i 
hjemmet.  

Skole/skolesenter sender 
henvisning til PPT RFK når det 
er nødvendig.  
  

  

Fort-

løpende  

  

  

  

Avdelings- 

leder  

Henvisnings-
skjema og 
diverse  
dokumenta-
sjon som er 
hentet inn 
og notert  

6.1   Skolesentrene sender alltid 
henvisning til PPT RFK   
  

Fort-

løpende  

Avdelings- 

leder  

  

6.2  Rutiner som sikrer at 

det foreligger 

informert samtykke 

og enkeltvedtak der 

Skole/Skolesentrene 
innhenter samtykke om 
innhenting og deling av 

Fort-

løpende   

  

  

Rektor 
Avdelings- 
leder  
  

Skjema for 
elevinntak 
med sam- 
tykke   
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opplæringsloven med 

forskrift krever det.  

informasjon. Dette 
underskrives ved inntak.  

  

  

7.  Systematisk 

oppfølging av 

beboere som er i 

institusjoner og som 

ikke ønsker et 

opplæringstilbud.  

 Utføres av 
Oppfølgingstjenesten 

      

8.  Systemer for å 
oppfylle retten til  
spesialpedagogisk 
hjelp for 
beboere/pasienter i 
barnevern  og 
helseinstitusjoner, jf.  
Opplæringsloven §5-

7.  

Skole/skolesenter utarbeider:  

henvisning til PPT RFK, 
midlertidig enkeltvedtak, 
enkeltvedtak basert på 
sakkyndigvurdering fra PPT, 
IOP og IOP rapport  
  

   

Fort-

løpende  

  

RFK  

Rektor 
Avdelings- 
leder 
Kontakt 
lærer  

Enkelt-
vedtak IOP  
Rapport  

9.   RFK utarbeider i noen 
settinger enkeltvedtak basert 
på sakkyndigvurdering av PPT 
RFK  
  

OBS! §5-7 er opphevet  

      

10.  Systemer for å 
oppfylle retten til 
opplæring spesielt 
organisert for voksne, 
jf.  
Opplæringsloven kap.  

4A.  

        

 


