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Sammendrag 
Retningslinjer for spesialundervisning inngår som et styringsdokument i 
Rogaland fylkeskommunes Rammeverk for opplæring.  
 
Rammeverket er en beskrivelse av vårt forsvarlige system og den kvalitet 
som vi ønsker skal prege opplæringen i de videregående skolene i Rogaland. 
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mailto:reidun.angell@rogfk.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/behandle-personopplysninger/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/behandle-personopplysninger/
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.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10650/0/0/0/0/Enkeltvedtak_om_spesialundervisning%2C_veileder.pdf?Company=rfk
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Spesialundervisning  

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på 
spesialundervisning. Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringsloven 
kapittel 5. 

Retningslinjer for spesialundervisning inngår som et styringsdokument i Rogaland 
fylkeskommunes Rammeverk for opplæring.  

Rammeverket er en beskrivelse av vårt forsvarlige system og den kvalitet som vi 
ønsker skal prege opplæringen i de videregående skolene i Rogaland. 

Elevene ved de videregående skolene i Rogaland skal oppleve å bli sett, respektert, 
utfordret og inkludert. Dette innebærer at rogalandskolen må preges av 
læringsmiljøer som kjennetegnes av gode relasjoner, god klasseledelse, trivsel, 
faglige utfordringer og god vurderingspraksis. Rammeverket skal støtte skolene i 
dette arbeidet.   

  

1. Bakgrunn 

 
Det er de siste årene gjennomført en rekke undersøkelser som på sikt vil få 
betydning for arbeidet med spesialundervisning i skolen.  
I stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, 
skole og SFO  varsler regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis. 

1.1 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
Satsing på kompetanse omfatter hele laget rundt elevene, og skal bidra til at den 
spesialpedagogiske hjelpen er tett på de elevene som har behov for det. Målet er at 
skolen må gi elevene likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av 
elevens forutsetninger.   
 
1.2 Laget rundt eleven   
Skolen og støttesystemet rundt eleven må jobbe sammen for å skape inkluderende 
fellesskap og tilpasse det pedagogiske tilbudet slik at alle får et best 
mulig utgangspunkt for utvikling og læring. Det kan være hensiktsmessig å bruke 
flerfaglig kompetansen i skolen. Det kan handle om økt tverrfaglig samarbeid mellom 
aktører i og rundt eleven, styrking av utvalgte ressurser eller kombinasjoner av dette.  

Laget rundt barna og elevene består av lærere og andre ansatte i skolen, skoleeiere, 
ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og 
fylkeskommunen. Eksempler på andre tverrfaglige tjenester er skole-helsetjenesten, 
barnevern, barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP) og andre sosiale tjenester.  

1.3    Ny opplæringslov  
Dagens opplæringslov ble vedtatt i 1998, og det er nå behov for å gjøre flere 
endringer. Opplæringslovutvalget har vurdert behovet for regulering av 
grunnopplæringens område, og har kommet fram til at dagens opplæringslov med 
forskrifter på mange måter er et velfungerende regelverk, men det er også 
utfordringer med dagens regelverk. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
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Kunnskapsdepartementet jobber med en ny opplæringslov som skal erstatte dagens 
opplæringslov. Når loven er vedtatt vil det være behov for nye forskrifter.  

Utdanningsdirektoratet vil utarbeider forslag til forskrifter som 
Kunnskapsdepartementet skal fastsette. Forslag til endring i forskriftene sendes på 
høring senest høsten 2022. Den nye opplæringsloven vil være klar tidligst 2023.  

1.4  Fullføringsrett 
Elever har i dag lovfestet rett til videregående opplæring, men ikke rett til opplæring 
fram til å fullføre og bestå. Retten til videregående opplæring blir utvidet ved 
tidsbegrensningen på tre år blir fjernet. Utvidet rett til videregående vil gi 
fylkeskommunene og skolene økte muligheter til å ta større ansvar for de elevene 
som ikke lykkes med å bestå ett eller flere fag på første forsøk, men også til å lage 
bedre tilpassede opplæringsløp fra starten av. 

1.5   Bruk av tvang og makt i skolen  
Rapport om bruk av tvang og makt i skolen viser at regelverket er utydelig og at 
praksis varierer mellom skoler. Bruk av tvang og makt i skolen er ikke lovregulert i 
dag.  Regjeringen vil innføre klarere grenser for bruk av tvang og makt i barnehager 
og skoler. Departementet tar sikte på å legge frem lovforslag for Stortinget våren 
2022. 

 

Hyppige forkortelser  

Forkortelse  Forklaring  

F.oppll. Forskrift til opplæringsloven  

Fvl  Forvaltningsloven  

IOP Individuell opplæringsplan  

KAD Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering i RFK 

Oppll. Opplæringsloven  

PPT  Pedagogisk psykologisk tjeneste i Rogaland fylkeskommune  

RFK  Rogaland fylkeskommune  

SOS Seksjon for opplæring i skole i Rogaland fylkeskommune  

UDIR  Utdanningsdirektoratet  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bruk-av-tvang-og-makt-i-skolen/id2680515/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/bruk-av-tvang-og-makt-i-skolen/
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Begreper 

1. Felles forståelse 
 

All videregående opplæring skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte 
elev. Noen elever har større behov for tilrettelegging av opplæringen enn andre.  

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til 
spesialundervisning. 

En felles forståelse av mye brukte begreper er viktig for samarbeid og kollektive 
prosesser på den enkelte skole og mellom skolene. Tilpasset opplæring, beskriver 
ulike typer av tilpasset opplæring.  

I dette dokumentet vil viktige begreper og tema som omhandler spesialundervisning 
bli utdypet noe grundigere. Noen av begrepene er også omtalt i vedlegg til dette 
dokumentet: Enkeltvedtak om spesialundervisning, veileder.  

Retningslinjene gjelder på de fleste områder for alle elever med behov for tilpasset 
opplæring og spesialundervisning. Det viktig at skolen innarbeider en praksis som 
ivaretar og fungerer i forhold til elever med særskilte behov.  

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune, er fylkeskommunenes interne 
reglement. For utfyllende informasjon, se Oppgavefordeling i opplæringssektoren. 

 

2. Ordforklaring og roller – spesialundervisning 
 

Her finner du ordforklaringer og roller som blir brukt knyttet til spesialundervisning og 
oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.  

Når vi i denne veilederen bruker begrepene  

2.1 Skoleeier  
Skoleeier viser til Rogaland fylkeskommune og opplæringsavdelingen. Skoleeier har 
alltid det overordnede ansvaret. 

2.2 Skolen  
Når vi bruker skolen, viser det til at denne myndigheten er delegert fra skoleeier til 
skolen ved rektor og en annen leder ved skolen.  

Alle ansatte skal opptre på en etisk forsvarlig måte i sitt arbeid, og være kjent med og 
etterleve fylkeskommunens etiske retningslinjer. 

2.3 Eleven 
Begrepet elev brukes i dette dokumentet som fellesbetegnelse for elever, lærlinger 
og lærekandidater.  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9641/0/0/0/0/Forvaltningsplan_tilpasset_opplaering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10650/0/0/0/0/Enkeltvedtak_om_spesialundervisning%2C_veileder.pdf?Company=rfk
https://www.rogfk.no/_f/p1/i5371b246-1335-4ce0-adb9-8ac5bdd06315/ansvar-og-myndighet-rogaland-fylkeskommune-revidert-20-oktober-2020.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/5440/0/0/0/0/Oppgavefordeling_2019.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/ordforklaring-og-roller-spesialundervisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fasene-i-saksgangen/3.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.3/
https://rfka.sharepoint.com/sites/Sentraladministrasjonen/SitePages/Etikk-og-etiske-retningslinjer.aspx
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2.4 Begreper satt opp i alfabetisk rekkefølge 
Viktige begreper en må være kjent med når en jobber med spesialundervisning 

Begrep Klargjøring 

Avvik  Det kan være behov for å gjøre avvik fra læreplanverket ved 
spesialundervisning. Er det behov for større eller mindre 
avvik fra kompetansemålene i Læreplanverket, skal de være 
basert på en sakkyndig vurdering og nedfelt i enkeltvedtaket 
om spesialundervisning.  

Det skal ikke gjøres nye/endrede avvik i IOP-en. 
Enkeltvedtaket fastsetter avvik. 

Enkeltvedtak 

 

Elevens tilbud om spesialundervisning skal utformes som et 
enkeltvedtak, oppll. §5-4. Enkeltvedtaket utløser en rettighet 
for eleven og en plikt for skolen som fatter vedtaket.  

Reglene for enkeltvedtak skal bidra til å ivareta elevenes 
rettsikkerhet og verne mot uheldige og uriktige avgjørelser, 
fvl. §2. Rutiner for enkeltvedtak, vedlegg 3 og Veileder – 
arbeid med enkeltvedtak. 

Grunnkompetanse Grunnkompetanse er en fellesbetegnelse for kompetanse 
som ikke utgjør full studie- eller yrkeskompetanse, forskriften 
§3-3. Grunnkompetanse omfatter opplæring innenfor full 
opplæringstid, med planlagte reduserte mål. Det innebærer 
avvik fra de samlede kompetansemålene i læreplanverket. 

Grunnkompetanse gir eleven en formell sluttkompetanse. 
Den skal kunne danne grunnlag for videre påbygging til 
studie- eller yrkeskompetanse. Kompetansebevis er 
dokumentasjon på grunnkompetanse.  

Halvårsvurdering 

 

Alle elever har rett til å få halvårsvurdering.  

Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen og 
skal inneholde informasjon om elevens kompetanse i faget 
og gi veiledning om hvordan eleven kan utvikle 
kompetansen videre, forskriften §3-2, §3-12. 

Individuell               
opplæringsplan - 
IOP 

Alle elever med spesialundervisning skal ha en IOP.  

IOP er arbeidsverktøyet for skolen og læreren for å sikre at 
elevens opplæringstilbud samsvarer med det eleven har rett 
til etter enkeltvedtaket. Enkeltvedtaket gir de absolutte 
rammene for innholdet i IOP-en.  

IOP-en kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for 
eleven enn de som kommer frem av enkeltvedtaket. Oppll. 
§5-5 og Rutiner for utarbeiding av IOP, Vedlegg 4 

Kartleggingsskjema  

 

Melding om elever som har særskilte behov for 
tilrettelegging av undervisningslokalene, medisinsk og 
pleiefaglig oppfølging og/eller andre tiltak i skoletiden.  

Skjemaet følger melding fra kommunen om elever som skal 
søke fortrinnsrett 1. februar. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Tilpasset-opplaring/1.5/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/svar-pa-sporsmal-om-avklaringer-knyttet-til-vedtak-om-spesialundervisning-og-grunnkompetanse/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/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-5/
https://www.rogfk.no/_f/p1/i1b7efc63-fa1a-4fb9-b3c6-16f6b5bdb78f/kartleggingsskjema-medisinsk-1oktober.docx
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Begrep Klargjøring 

Kompetansebevis 

 

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført 
videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål 
eller fag-/svennebrev, forskriften §3-43 

Meldeskjema Informasjon fra kommunen om elever med behov som den 
videregående skolen bør være orientert om før skolestart; 
spesialundervisning, særskilt språkopplæring, medisinske 
og/eller andre vansker.  

Rutiner for inntak, Vedlegg 1. 

Sakkyndig              
vurdering 

 

PP-tjenesten utreder og gir en tilråding til skolen om eleven 
har behov for spesialundervisning, oppll. § 5-3.   

Rutiner for Sakkyndig vurdering, Vedlegg 2 

Spesialundervisning  

 

Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, 
har rett på spesialundervisning, oppll § 5-1.  

Elevens rett til spesialundervisning er individuell. Det betyr at 
har eleven krav på spesialundervisning når vilkåret er 
oppfylt. 

Tidsbegrenset 
enkeltvedtak 

 

I overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående 
opplæring er det anledning til å fatte et tidsbegrenset 
enkeltvedtak som bygger på en sakkyndig vurdering fra 
grunnskolen/kommunen.  

Enkeltvedtaket er gyldig i en overgangsperiode fram til PP-
tjenesten for videregående opplæring har utarbeidet ny 
sakkyndig vurdering og skolen har fattet et nytt enkeltvedtak 
om spesialundervisning.  

Tilfredsstillende              
utbytte  

Det er en skjønnsmessig vurdering om en elev har et 
tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.           
Skolen må kartlegge og vurdere om eleven får tilfreds-
stillende utbytte av opplæring, prøve ut ulike tiltak innenfor 
rammen av den ordinære opplæringen.  

Det er sjelden at en elev enten har fullt utbytte eller ikke noe 
utbytte av opplæringen. Det vil være større eller mindre 
utbytte. Skolen må vurdere hvor grensen går i hvert enkelt 
tilfelle.  

Dette gjelder også elever som mottar spesialundervisning i 
mindre grupper. Se; Retningslinjer for spesialundervisning, 
Kap. 8, Årshjul  

Tilmelding Kommunen har ansvar for å melde inn til fylkeskommunen 
elever som skal søke om inntak med fortrinnsrett.  

Vedlegg 1, rutiner for Inntak, Årshjul for inntaksprosessen, 
punkt 4. 

Unntak fra bestått 
karakter i yrkesfag 

Elever i yrkesfaglege utdanningsprogram som har 
gjennomført opplæringen og som ikke har bestått karakter i 
inntil to fellesfag, kan likevel får vitnemål og fag- eller 
svennebrev.  

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.rogfk.no/_f/p1/i97c4bce5-111c-4fda-b355-5063165b3a5d/meldeskjema-for-elever-med-behov-som-videregaende-skole-bor-vare-orientert-om-for-skolestart.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-17
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-42
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-42
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Begrep Klargjøring 

Eleven må søke fylkeskommunen om å få godkjent vitnemål. 
Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som viser 
elevens lærevansker i fagene.  

Det kan ikke innvilges rett til unntaket på forhånd. Vedtaket 
kan tidligst gjøres i forbindelse med overgang fra Vg2 til Vg3, 
forskriften §3-42. 

Årsrapport 

 

Skolen skal en gang i året utarbeide en skriftlig årsrapport 
for elever som mottar spesialundervisning, opplæringsloven 
§5-5.  

Årsrapporten skal vise i hvilken grad eleven har 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, om det er behov for 
gjentatt henvisning til PP-tjenesten og videre vedtak om 
spesialundervisning eller om spesialundervisningen skal 
avsluttes. Retningslinjer for Årsrapport, vedlegg 4 

 

Rammer  

1. Formål 
 

Dette styringsdokumentet beskriver det system som Rogaland fylkeskommune har 
utformet for et aktivt, planmessig og kontinuerlig arbeid med å sikre en forsvarlig 
praksis for gjennomføring av spesialundervisning.  

Retningslinjene er forankret i Opplæringsloven med forskrifter, Forvaltningsloven og 
sentrale føringer gitt av Utdanningsdirektoratet. 

2. Omfang/virkeområder 
 

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, 
har rett til spesialundervisning. Tilbudet skal legge særlig vekt på elevens 
utviklingsmuligheter. Innholdet i opplæringstilbudet skal så langt som mulig gi et 
forsvarlig utbytte for eleven. Retningslinjene gjelder for alle elever i offentlig 
videregående skole, skolesentrene og skolens personale. 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
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3. Kjennetegn på god forvaltningspraksis 
 

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler utfyller saksbehandlingsreglene 
opplæringsloven kap.5  
 
Forvaltningsloven setter klare standarder for forsvarlig saksbehandling og prinsipper 
om god forvaltningsskikk.  
 
3.1 Juridiske krav 
I denne planen blir det vist til reglene i forvaltningsloven når det er relevant. Innenfor 
området spesialundervisning er det følgende kapitler som beskriver og gir føringer for 
god forvaltningspraksis: 
 

• Kap. III – Regler for saksbehandling,  
Fylkeskommunens veiledningsplikt underveis i prosessen er sentral 

• Kap. IV - Saksforberedelse ved enkeltvedtak,  
nøkkelbegreper er informasjonsplikt og innsynsrett  

• Kap. V - Om vedtaket   
Enkeltvedtaket skal være skriftlig, det skal begrunnes, og det gis føringer for 
begrunnelsens innhold. Plikten til å informere partene om vedtaket pålegges 
fylkeskommunen  

• Kap. VI - Om klage og omgjøring  
Klagerett, klagefrist, klagens form og innhold, og saksgang i klagesaker beskrives 
i dette kapitlet. 

 
3.2 Ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper 
Forvaltningsretten består ikke bare av saksbehandlingsreglene. Det finnes i tillegg en 
rekke ulovfestede prinsipper som har betydning ved behandling av saker om 
spesialundervisning.  

Prinsippene knyttes til de ulike fasene i saksgangen der de er særlig relevante.  

Ulovfestede prinsipper er: 

• forsvarlighetsprinsippet  

• saklighetsprinsippet  

• forbudet mot vilkårlige avgjørelser 

• sterkt urimelige avgjørelser 

• forbundet mot usaklig forskjellsbehandling 
 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning/retten/2.4/
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3.4 Forventet praksis 
Basert på krav i lovverket forventes følgende praksis ved de videregående skolene i 
Rogaland fylkeskommune: 

Handling  Merknad  

RFK skal sørge for et godt samarbeid mellom 
alle parter som skal bidra til å gjennomføre 
spesialundervisning i videregående skole. 

Jf. Udir Samarbeid med andre,  

RFKs Samarbeid skole – hjem  

RFK har ansvar for at det er etablert en god 
innarbeidet praksis på den enkelte skole.  

RFK skal ha et forsvarlig system for å sikre at 
kravene i opplæringsloven og tilhørende 
forskrifter blir oppfylt. 

Rogaland fylkeskommune, 
opplæringsavdelingen er ansvarlig 
skoleeier og kan ikke frasi seg sitt 
ansvar ved delegering.  

Innholdet i styringsdokumentene skal være 
kjent og innarbeidet for alle ansatte i skolen 
og PP-tjenesten:  

Forvaltningsplan for tilpasset opplæring.                                                    
Retningslinjer for spesialundervisning.                                 
Enkeltvedtak om spesialundervisning, 
veileder.  

Rektor har ansvar for at praksis er 
i samsvar med kravene i loven. 

Skoleeier må sikre at skolen har 
den nødvendige habilitet, 
kompetanse, oversikt og kapasitet 
til å fatte enkeltvedtak. 

Forvaltningsplan for tilpasset 
opplæring, pkt 3. Fordeling av 
ansvar og oppgaver. 

Skolene skal ha et ressursteam, ledet av en 
avdelingsleder. 

 

Teamets oppgave er å veilede, 
samordne og evaluere arbeidet 
med spesialundervisning på egen 
skole. 

Skolene skal ha en oppdatert oversikt over 
alle elever med tilrettelagt opplæring. 

 

Rapport skal oversendes SOS 
som tallgrunnlag for bruk i 
kvalitetsmeldingen.   

Rapportering, Punkt 9,  

Skolen skal utarbeide individuell 
opplæringsplan - IOP, for alle elever med rett 
til spesialundervisning.  RFKs elektroniske 
planleggingsverktøy, IOP-logg, skal brukes i 
dette arbeidet. IOP-logg oppdateres jevnlig.  

Opplæringsavdelingen følger opp 
og veileder skolene i arbeidet med 
individuell opplæringsplan.  

Jf. Retningslinjer for å utarbeide 
IOP, Punkt 10,  

All dokumentasjon som har betydning for 
elevens opplæringstilbud og retten til 
spesialundervisning, skal registreres og 
lagres i RFKs arkivsystem.    

RFKs arkivsystem skal sikre 
forsvarlig lagring og sporing. All 
dokumentasjon skal sendes hjem 
til elev og foreldre.   

Rutiner for lagring skal være i tråd 
med RFKs arkivplan. 

 

Her er utfyllende informasjon om fasene i saksgangen for spesialundervisning. 

 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8704/0/0/0/0/skole-hjem_samarbeid_DIG.pdf?Company=rfk
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
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Retningslinjer_for_spesialundervisning.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10650/0/0/0/0/Enkeltvedtak_om_spesialundervisning%2C_veileder.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10650/0/0/0/0/Enkeltvedtak_om_spesialundervisning%2C_veileder.pdf?Company=rfk
https://rogfk.arkivplan.no/content/view/full/466503
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning/fasene-i-saksgangen/
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4. Ansvar og myndighet 
 
Ansvar og myndighet er formulert i opplæringsloven og delegasjonsfullmakten i RFK. 
Skoleeier har myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning og ansvar for 
at det foreligger en sakkyndig vurdering før vedtaket fattes.  

Skoleeier har delegert sin myndighet til rektor /en annen leder ved skolen som har 
god oversikt og som kan ivareta kravet om likeverdighet. Skoleeier skal sikre at 
skolen har nødvendig habilitet, kompetanse, oversikt og kapasitet til å fatte 
vedtakene.  

Selv om skoleeier har delegert sin myndighet til skolen ved rektor er det likevel alltid 
skoleeier som har det overordnede ansvaret, jf. Ansvar og myndighet i Rogaland 
fylkeskommune og Udir Veilederen Spesialundervisning 

 

4.1 Aktører  
I tillegg ivaretar seksjonene i opplæringsavdelingen ulike oppgaver på vegne av 
fylkesrådmannen. 

Aktør  Ansvar  Merknad  

Fylkesdirektøren 
ledergruppe i  
sentral-
administrasjonen  

Ansvar og myndighet i  
Rogaland fylkeskommune, 
er utarbeidet på grunnlag 
av lov om kommuner og 
fylkeskommuner. 

All delegert myndighet skal 
utøves i samsvar med 
saksbehandlingsregler som 
følger av lover, forskrifter og 
god forvaltningsskikk, vedtatt 
av fylkestinget. 

Fylkesopplæringssjef Følger opp oppgavene på 
vegne av fylkesdirektøren. 

Opplæringsavdelingen 

Skole og utdanning  

Kvalitet, analyse og 
dimensjonering, 
KAD. 

Har et særlig ansvar for 
dimensjonering av tilbud og 
gjennomføring av inntak.  

Fatter vedtak om inntak og 
plassering i mindre grupper. 

Opplæring i skole, 
SOS. 
 

Har ansvar for å gi skolene 
råd om god praksis og 
sikre at innarbeidet praksis 
er i samsvar med 
rettskravene.  
 

Arbeidet omfatter også jevnlig 
kontroll av sakkyndig 
vurdering, enkeltvedtak og 
IOP. Avvik fra rettskravene og 
forvaltningsplan tas opp med 
skolen. 

PP-tjenesten 
(PPT)  
 
 

PP-tjenesten skal hjelpe 
ungdom og voksne med 
særlige behov gjennom 
utdanningsløpet. PPT skal 
utarbeide sakkyndig 
vurdering der loven krever 
det. 

PPT sitt mandat er regulert i 
opplæringsloven § 5-6 og er 
en støttetjeneste for 
videregående opplæring. 

Rektor 
Skolen  

Har ansvar for at den 
enkelte elev får opplæring i 
tråd med Oppll, jf. §13-10, 
annet ledd. 

Rektor har myndighet til å 
fatte enkeltvedtak. 
Formulert gjennom RFKs 
Ansvar og myndighet.  

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/organisasjonen/administrativ-ledelse/
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/oppgaver-og-ansvar/ansvar-og-myndighet/
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/organisasjonen/fylkesadministrasjonen/opplaringsavdelingen/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/pp-tjenesten/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/krav-og-forventninger-til-en-rektor/
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4.2 Samarbeid  
For å sikre et godt tilbud for den enkelte elev, kreves fagkompetanse og samhandling 
mellom flere aktører. De viktigste er 

Aktør  Funksjon 

RFK Fylkeskommunen har et overordnet og helhetlig ansvar for å 
tilrettelegge gode opplæringstilbud og sikre at skolene har en 
innarbeidet framgangsmåte som er i samsvar med lovkravene. 

 

Opplærings-
avdelingen 

  

RFK har ansvar for at PPT og de videregående skolene har 
tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å tilby 
spesialundervisning med god kvalitet.  

 

I tillegg til ressursene i de videregående skolene blir RFK sitt 
tilbud fulgt opp av en fagstab i opplæringsavdelingen. 

PPT 

 

Inngår i RFKs helhetlige organisasjon, men har samtidig en 
autonom funksjon. PP-tjenesten har både system- og 
individrettede oppgaver.  

 

Elev og foreldre 
 

 

Spesialundervisningstilbudet skal så langt det er mulig 
utformes i samarbeid med eleven og foreldrene. De er viktige 
ressurspersoner i arbeidet med å kartlegge elevens behov, 
utforme tilbud og realisere dette. Det skal legges stor vekt på 
deres syn, oppll § 5-4.  

Et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem og skole er 
avgjørende for å realisere de felles oppgavene lærerne og 
foreldre / foresatte har. 

Retningslinjene er nærmere utdypet i RFKs  Rammeverk 
samarbeid skole/hjem 

Videregående 
skoler 

Den enkelte videregående skole har fått oppgaver og ansvar 
definert gjennom opplæringsloven og delegasjonsfullmakten i 
RFK.  Skolens ansvar er opplæring og oppfølging av eleven. 

Møllehagen              
skolesenter 

 

 

Hollenderhaugen   
skolesenter 

 

 

Rogaland fylkeskommune har to skolesenter, som skal ivareta 
fylkeskommunens plikt etter oppll. §§13-2 og 13-3a, til  
 

«å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk 
hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner».  

 
Skolesentrene har de samme juridiske føringene innenfor 
forvaltningen av spesialundervisning, men de har egne 
rutinebeskrivelser.  
 

Elevene blir tatt inn på skolen gjennom hele skoleåret. Hvor 
lenge eleven mottar undervisning på skolesenteret, varierer. 
Mer info om opplæringstilbud fås direkte fra skolesenteret. 

https://www.rogfk.no/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8704/0/0/0/0/skole-hjem_samarbeid_DIG.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8704/0/0/0/0/skole-hjem_samarbeid_DIG.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.mollehagen.no/
https://www.mollehagen.no/
https://www.hollenderhaugen.no/
https://www.hollenderhaugen.no/
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Aktør  Funksjon 

UngInvest              
Rogaland 
 

-er et fylkeskommunalt, praksisnært og styrkebasert 
opplæringstilbud for ungdom i alderen 16-24 år.  
 

UngInvest skal gi koordinerte tjenester, og samarbeider tett 
med videregående skoler, OT, NAV, arbeidsliv, de ulike 
fagseksjonene og PPT. 

Nettskolen          
Rogaland  

Dette er et tilbud for elever som av ulike årsaker har behov for 
fjernundervisning. 

Samarbeid på 
tvers av sektorer  

Elever med behov for spesialundervisning får ofte oppfølging 
fra flere faglige instanser i sin hjemkommune eller utenfor 
denne.  
 

Det kan være aktuelt å trekke inn andre faginstanser som 
skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og Nav.  

Hvem som er bidragsytere, er avhengig av oppfølging av 
eleven. 

Statsforvalteren Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av 
bla skoler etter opplæringsloven og friskoleloven med 
tilhørende forskrifter. 
 
Statsforvalteren er klageinstans for noen klager og fører tilsyn 
etter opplæringsloven. Jf. Metodehåndbok for tilsyn. 
 

 

 

4.3 Barnevern  
Fylkeskommunen har det faglige og økonomiske ansvaret for barn som bor i 
institusjon også når barnet forsetter på nærskolen sin. 

Håndbok samarbeid barnevern og skole 

Samarbeid mellom skole og barnevern – en veileder   

  

https://www.rogfk.no/unginvest-rogaland/
https://www.rogfk.no/unginvest-rogaland/
https://www.rogfk.no/nettskolen/
https://www.rogfk.no/nettskolen/
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.fylkesmannen.no/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/klager/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/metode-for-tilsyn/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/handbok-samarbeid-barnevern-og-skole/
https://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/
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5. Samarbeidsfora 
 

Kvaliteten på det opplæringstilbudet som skolen evner å skape for den enkelte elev 
er avhengig av ulike typer samarbeid mellom aktørene, Samarbeid med andre.  
Ansvaret for å organisere dette samarbeidet ligger hos opplæringsavdelingen i RFK.  

For å skape en systematisk utveksling av spisskompetanse er det etablert noen faste 
samarbeidsfora. Disse skal bl.a. bidra til å kvalitetssikre det systemiske arbeidet og 
ivareta PP-tjenestens faglige kompetanse, Kvalitetskriterium for PP-tjenesten.  

De viktigste er: 

Forum  Deltakere  Funksjon  

Inntaksteam 
 

Inntaksteamet er 
tverrfaglig satt sammen 
av fagledere og rådgivere 
fra KAD, PPT og SOS.   
Seksjonssjef for KAD er 
leder for teamet. 

Skal ivareta tverrfaglig, effektiv 
og mest mulig lik behandling av 
søknader med fortrinnsrett og 
individuell behandling. 
 

Ressursteam 
 

KAD, SOS, PPT  Behandler søknader fra skoler 
om ressurser til støtte utover de 
midlene skolene får tildelt 
gjennom budsjettmodellen. 

Ledersamling  
Spesial-          
undervisning  

Avdelingsledere  
SOS, KAD, PPT 

Skal sikre rett lovforståelse og 
at forvaltningspraksis 
samsvarer med lovverket. 

Ansvarsgruppe  
omkring eleven 
 

Tverrfaglig 
koordineringsgruppe 
Kommune, foreldre, PPT, 
og videregående skole. 

Informasjonsutveksling og 
samordning av arbeid med 
utforming og oppfølging av 
tilbud om spesialundervisning.  

Fagnettverk 
 

Avdelingsledere 
Lærere  
Miljøpersonale 

Hovedoppgaven er å drive og 
samordne etterutdanning for 
lærere. 

Sos.ped. / 
spes.ped.team  

Skole  
PPT  
 

Skal bidra til å henvise til PPT 
og /eller iverksette / tiltak for 
elever med behov for tilpasset / 
tilrettelagt opplæring etter 
bekymringsmelding. 

Fylkessamarbeid, 
spesialundervisning  

Nasjonalt samarbeid på 
tvers av alle fylkene 
 

Skal bidra til felles lovforståelse 
forvaltning, saksbehandling og 
praksis for arbeidet med 
spesialundervisning i 
videregående opplæring. 

Barnevern Fylkeskommune, 
Kommune, Skole, PPT 

Fylkeskommunen har ansvar 
for at retten til skole og 
opplæring oppfylles. 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/inntak-for-sokere-med-fortrinnsrett/a/032982
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/inntak-etter-individuell-behandling/a/032984
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge/a-leve-med-en-livsbegrensende-tilstand/barn-med-en-livsbegrensende-tilstand-og-deres-familie-bor-tilbys-en-tverrfaglig-koordineringsgruppe-ansvarsgruppe#null-begrunnelse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge/a-leve-med-en-livsbegrensende-tilstand/barn-med-en-livsbegrensende-tilstand-og-deres-familie-bor-tilbys-en-tverrfaglig-koordineringsgruppe-ansvarsgruppe#null-begrunnelse
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/6645/0/0/0/0/Fagnettverk_mandat_og_rammer.pdf?Company=rfk
https://bufdir.no/barnevern
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6. Årshjul  
 

For å sikre gode prosesser og samhandling mellom aktørene har RFK lagt inn 
følgende milepæler i arbeidet med å organisere tilbudet om spesialundervisning 

Tid  Aktivitet  Frist  Ansvar  

Skolestart - 1. halvår 

Aug  
Sept 

Overføring og oppfølging av elevdokumentasjon.  
Sikre skolens tilgang på elevdokumentasjon som skal 
ligge til grunn for planlegging av elevens oppl.tilbud. 

15.08   KAD 

Overføring nye elever, foreldremøter skole/elev/ foreldre  
Oppstartsamtaler skole/elev/ foreldre – PPT  
Samtykke til enkeltvedtak  

 Skolen  
PPT  

Elevsamtaler - alle elever   Skolen  

Tidsbegrenset enkeltvedtak, vg1 GK i ord klasse 20.08 Skolen  

Kartlegging, pedagogisk rapport til PPT  
Henvisning for sakkyndig vurdering til PPT 
Sakkyndig vurdering nye elever 

 Skolen  
PPT  

Sept  
Okt 

Sakkyndig vurdering nye elever   PPT  

Enkeltvedtak  
IOP   

01.10 
10.10  

Skolen  

Okt  Ledersamling   SOS 

Okt  Underveisvurdering, elevsamtale, samarbeidsmøter  
Vurdere behov for utvidet tid for elever i 3./4.året 
samarbeid skole, PPT, foreldre, kommune  

20.10  Skolen  
PPT  

Nov Henvisning til PPT for sakkyndig vurdering om utvidet 
tid. Dokumentasjon som legges ved; IOP, 
halvårsvurdering, årsrapport og uttale fra skolen.  

15.11  Skolen  
 

Des  Sakkyndig vurdering, utvidet tid, elever som går 3./4.året  PPT  

Jan  Underveisvurdering / Halvårsvurdering 
Forberede søknad vgo  

01.02 Skolen  
PPT  

Søknad til videregående opplæring - 2. halvår 

Søknad om fortrinn og individuell behandling  

Feb  Søknad om fortrinn og individuell behandling.  
Vedlegg til søknad: Halvårsvurdering - alle elever,  
Årsrapport og sakkyndig vurdering, søker om utvidet tid  

01.02 Elev 
Skolen  
PPT 

Søknad fellesinntak – meldeskjema  

Mars  Søknad til fellesinntaket: Vedlegg meldeskjema om 
forhold skolen bør være kjent med  

01.03 Skolen  
Elev  

Mars 
Apr 
Mai  
 

Inntakslister sendes skolen, fortrinnsrett / individuell 
behandling. Inntaksvedtak og tidsbegrenset vedtak 
sendes elever i liten gruppe A/H/GK egen gruppe 

 KAD 
Skolen  
PPT 

Inntaksvedtak sendes elev tatt inn til GK i ordinær klasse   

Overføringsmøter nye elever 

Mai  Melding til skolen, søknader individuell behandling  
§§ 6-25, 6-38   

 KAD  
PPT  

Juni  Overføringsmøter – nye elever   Skolen  
PPT 

Skoleslutt - medio juni 
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7. Rapportering 

 
Rogaland fylkeskommune skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at 
organisering og gjennomføring av spesialundervisning er i tråd med opplæringsloven 
og forskriftene.  

Skolen skal informere om tilrettelegging og gjennomføring av spesialundervisning. 
Eventuelle mangler og avvik skal særskilt påpekes. Rapportene skal sendes 
seksjonssjef for seksjon opplæring i skole. Drøfting av rapporten inngår i den årlige 
utviklingssamtalen som opplæringsavdelingen har med hver skole. Blir det avdekket 
mangler, vil det bli satt inn tiltak for å rette opp disse. 

Hovedelementene i den årlige rapporteringen er 

Tid Rapport Innhold Oppfølging Ansvar  

1.okt Inntaks-
statistikk 

Skjematisk rapportering med antall 
søknader om spesialundervisning, 
innvilgede søknader, enkeltvedtak, 
elever og fag med IOP 

SOS Skolen 
Rektor 
 
 

1.okt  Ressursbruk spesialundervisning 
 

KAD  
SOS 

Skolen 
Rektor  

1.nov Kvalitets-
melding 

Helhetlig vurdering basert på 
rapporter fra skolene og PPT 

Opplærings-
utvalget 

KAD 
 

Okt  
Apr 

Skole-
besøk 

Refleksjon omkring skolens 
organisering av 
spesialundervisning og tilrettelagt 
opplæring. 

Opplærings-
direktør 

Skolen 
Rektor 
 
 

1.sept Årlig  
evaluering 

Skolens vurdering av 
spesialundervisning basert på 
følgende stikkord:  

• elevens læringsutbytte, 

• forvaltningspraksis,  

• informasjonsflyt,  

• dialog - PPT/ elev /foreldre,  

• overholdte frister og 
ressursbruk. 

SOS 
PPT 

Skolen 
Rektor 
 
 

 

7.1 Rapport  
Skolen skal sende inn rapport med en oversikt over hvilke tiltak / tilrettelegging som 
er iverksatt for elever som er tatt inn til videregående opplæring etter individuell 
behandling, §§ 6-25, 6-38. Eventuelle mangler og avvik skal særskilt påpekes.   

Skole 

Elev  Inntak  
Individ. 
behandl. 

Utdannings-
program 
 

Sakkyndig 
vurdering 
 

Enkelt-
vedtak  
 

IOP  Ansvarlig 
avd.leder  

Navn forskr.§ Trinn  Dato Dato Fag  Navn 

       

 
 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/skole-og-opplaring/kvalitetsmelding-for-videregaende-opplaring/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/skole-og-opplaring/kvalitetsmelding-for-videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-fagopplaringen/Administrasjon/Laringsutbytte/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.4/
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8. Informasjonsflyt 
 

Gjennom lover og forskrifter er det nedfelt prosedyrer for medvirkning og 
informasjonsutveksling. Dette munner ut i kravet om enkeltvedtak som sikrer eleven 
og de foresatte sin rett til å bli informert og hørt. 

Uavhengig av de juridiske føringer er det særlig viktig for kvaliteten på elevens 
opplæringstilbud at vi evner å skape en medvirkningsprosess basert på åpenhet og 
tillit mellom de ulike aktører. Dette er nødvendig som et ledd i kartleggingen av 
elevens forutsetninger.  

Det er også viktig i utformingen av gode læringsstrategier og i evalueringen av 
elevens utbytte av den opplæring som blir gitt, Vurderingspraksis og vurdering for 
læring. 

Alle aktører som deltar i arbeidet omkring den enkelte elev, sitter med brikker av 
kunnskap som først blir til en helhet når kunnskap deles og utløser gjensidig 
refleksjon. Det forventes at informasjonsdeling og åpen dialog gjennomsyrer de 
prosesser som gjennomføres.  

I rutinene for de enkelte tema er det i tidsplanene/ årshjulene lagt inn møtepunkter 
som skal ivareta informasjonsflyten. 

Rogfk.no er fylkeskommunens offentlige portal og er rettet mot elev, foresatte og 
andre samarbeidspartnere i kommunene og grunnskolene.  

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

Her finner du også «Ofte stilte spørsmål i forbindelse med spesialundervisning», som 
en elektronisk veileder.  

 

8.1 Teams  
er opplæringsavdelingens informasjons- og kommunikasjonsplattform.  
Her finnes nyttige ressurser, utfyllende informasjon, veiledninger, eksempler på 
planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging i spesialundervisning.  

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
https://www.rogfk.no/
https://rfka.sharepoint.com/sites/Sentraladministrasjonen/sitepages/gå-til.aspx
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9. Kilder, ressurser  
 

Det er tilgjengelig mye informasjon om alle sider ved tilrettelegging og gjennomføring 
av spesialundervisning. De viktigste kildene er listet opp i alfabetisk rekkefølge i 
tabellen.   

Ved å oppsøke disse vil en også finne henvisning til ytterligere fordypning. 

Kilde Tema  Merknad  

Statsforvaltaren i 
Rogaland 

Barnehage og opplæring Gjennomfører tilsyn, behandler 
klager, informerer og veileder 
innbyggere og eiere av skoler etter 
opplæringsloven og 
privatskoleloven med forskrifter. 

Helsedirektoratet  Helse og rettigheter, 
helse- og omsorgs 
tjenester 

Rettsikkerhet – bruk av makt og 
tvang  

Kunnskaps-
departementet. 
KD 
 

ansvar for bla 
grunnskole, 
videregående opplæring, 
fagskoleutdanning og 
kompetansepolitikk 

Skole og videregående opplæring  
-relaterte tema og innsikt, siste nytt 
og aktuelle dokumenter som 
omhandler skole og opplæring.  

Kommunene   Avgiverskolene, PP-
tjenesten, helse- og 
oppvekst i kommunen. 

Informasjon fra elevens 
hjemkommune  

PPT  
 

PPT skal medvirke til at 
elever i vgo får utbytte av 
opplæringen. 

Lovgrunnlaget for PPT`s arbeid 
finnes i opplæringsloven §5-6.   
 

RefLex Et verktøy i vurdering av 
egen praksis og/ eller 
kvalitet i opplæringen.  

Statsforvalteren kan bruke RefLex 
som en del av sitt tilsyn.  
Skolen får utfyllende informasjon 
fra Statsforvalteren.  

Regjeringen 
 

Utfyllende informasjon 
om skole og utdanning 

Politiske føringer for skole og  
Utdanning.  

Statped Statlig spesialpedagogisk 
tjeneste. 

Tjenestene er individbaserte - elev 
og/eller systembaserte - skole, 
fagpersoner. 

Utdannings-
direktoratet  
Udir. 

Alle typer tema også i 
form av forslag til maler.  
 

Udir er den viktigste ressursen for 
alle typer spørsmål knyttet til 
opplæring. RFK har begrenset 
omtalen av tema når disse er 
dekket av Udir. 

Videregående 
skoler og 
skolesenter 

Oversikt over alle 
videregående skoler og 
opplæringstilbud i 
Rogaland  

Mer informasjon om 
opplæringstilbud og tilrettelegging 
fås ved å henvende seg direkte til 
den enkelte skole.  

 

  

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/
https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/
https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/
https://helsedirektoratet.no/
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/rettssikkerhet-ved-bruk-av-tvang-og-makt-overfor-enkelte-personer-med-psykisk-utviklingshemming
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/rettssikkerhet-ved-bruk-av-tvang-og-makt-overfor-enkelte-personer-med-psykisk-utviklingshemming
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/id1408/
https://rfka.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Kart-som-viser.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/
http://reflex.udir.no/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/id1408/
http://www.statped.no/
http://www.udir.no/
http://www.udir.no/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/
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Del 2   Rutinebeskrivelser  

 

10. Skjematisk oversikt – Rutinebeskrivelser 
 

For hvert tema er det gitt utfyllende informasjon, bl.a. gjennom egne 
rutinedokumenter. Disse beskriver rammene for den praksis som det forventes at den 
enkelte skole innretter sin virksomhet etter. 

Vedlegg Tema Merknad 

1 Inntak av elever  
 

Beskriver retningslinjer for inntak med 
fortrinnsrett og individuell behandling    

1.2  Eksempel 1. 

Melding om inntak til 
videregående opplæring, 
fortrinnsrett / individuell 
vurdering, opplæringsloven 
§ 6-17 / § 6-22,  

Organiseringsform i grupper 

 

Arbeidstrening – A  

Hverdagslivstrening – H  

Grunnkompetanse i egen gruppe  

Eksempel 2   

inntak etter individuell 
vurdering til videregående 
opplæring etter 
opplæringsloven § 6-25 

Spesialundervisning gitt i ordinær klasse, 
planlagt grunnkompetanse GK 

2.  Sakkyndig vurdering Beskriver krav til innhold og rutiner for 
utarbeiding av sakkyndig vurdering 

2.1  Sakkyndig vurdering,  

utvidet tid i vgo. 

Beskriver rutiner for å vurdere om eleven 
har rett til utvidet tid i vgo.  

3  Enkeltvedtak om 
spesialundervisning 

Beskriver retningslinjer og rutiner for å 
fatte enkeltvedtak. 

3.1  Tidsbegrenset enkeltvedtak 
om spesialundervisning 

Beskriver retningslinjer og rutiner for å 
fatte enkeltvedtak overgangen mellom 
ungdomstrinnet og videregående skole. 

  

4 Individuell 

opplæringsplan  

(IOP) 

Beskriver retningslinjer og rutiner for 
planlegging, gjennomføring og vurdering 
for elever med rett til spesialundervisning. 

4.1  Årsrapport Beskriver retningslinjer og rutiner for 
evaluering og veien videre for elever med 
individuell opplæringsplan, IOP.  

5 Kartlegging 

 

 

Beskriver retningslinjer og rutiner for å 

kartlegge om eleven har tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen.   

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning/retten/2.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning/retten/2.1/
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1. Retningslinjer for inntak  

RFK Reglement / Prosedyrer 
 
Opplæring   

Plan: Retningslinjer for spesialundervisning 
 
Vedlegg 1  
Rutiner: Inntak av elever til spesialundervisning 

Versjon 1.0 Revider: 01.12.2021 

Dokumentet inneholder utfyllende 
informasjon/rutiner for å sikre at inntak for elever 
med behov for spesialundervisning ivaretar 
elevenes rettigheter. 

Dokumentet er vedlegg 1 til 
Retningslinjer for 
spesialundervisning 

Godkjent av: Seksjonssjef opplæring 
i skole 

Gyldig  
fra – til: 

01.09.2020 
01.12.2022 

Dokumentansvarlig: Helge Eide, Helge.eide@rogfk.no  
Seksjonssjef  

Grunnlagsdokumenter: 
Lover og forskrifter,  
politiske vedtak, planer,  
veiledere, brev,  
rundskriv, med mer. 

Opplæringsloven  
§ 5-3, § 5-4 og § 5-5, § 8-2, 
Forskrift til Opplæringsloven  
§6.15, §6.17,§6.18 og §6.22, § 6.25, §6.35, §6.38 
Forvaltningsloven kap. III-VI 
 
Udir:  
Veilederen Spesialundervisning 

Klargjøring Ansvar for inntak til videregående opplæring er tillagt 
seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering, KAD.  
 
For å sikre mest mulig rettferdig og lik behandling i 
inntaket av elever med behov for spesialundervisning, 
har Rogaland fylkeskommune opprettet et inntaksteam 
som går gjennom og behandler alle søknader i februar-
inntaket.  
 
Inntaksteamet er tverrfaglig satt sammen av fagledere og 
rådgivere fra KAD, PPT og seksjon opplæring i skole, 
SOS. Seksjonssjef for KAD er leder for teamet. 
 

mailto:Helge.eide@rogfk.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_6
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/lov-om-grunnskolen-og-den-vidaregaande-opplaringa-opplaringslova/kapittel-8-organisering-av-undervisninga/-8-2.-organisering-av-elevane-i-klassar-eller-basisgrupper/
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-15
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/


side 21 
 

Rogaland fylkeskommune skal se til at: 

• Alle elever skal ha mulighet for å søke inntak til alle utdanningsprogram og 

programområder.  

• Søknadskriteriene er nærmere beskrevet i FOL § 6.17, § 6.22 og § 6.35. For mer 

informasjon, se søknad og inntak med fortrinnsrett og individuell behandling.   

• Rogaland fylkeskommune innhenter samtykkeerklæring ved innsøking fra 

elev/foreldre, for å kunne innhente nødvendige opplysninger i forbindelse med 

inntak til videregående opplæring. Dokumentasjon danner grunnlaget for å 

tilpasse undervisningstilbudet elevens forutsetninger og vurdering av skoletilbud.  

• Plassering og organisering i grupper skal skje i tråd med sakkyndig vurdering, 

enkeltvedtak om spesialundervisning og organisering i klasser, OL § 8-2.   

• Plassering og organisering i mindre grupper er nærmere utdypet i egne 

rutinedokumenter, se vedlegg 2 – Rutiner: Sakkyndig vurdering og vedlegg 3 – 

Rutiner: Enkeltvedtak om spesialundervisning. 

• Plassering og organisering i egne grupper vil gjelde: 

o elever som har fått all sin opplæring i grunnskolen i liten gruppe og som 

ønsker å videreføre et lignende tilbud i videregående opplæring.  

o elever som har sterkt nedsatt psykisk og/eller fysisk funksjonsevne og som 

har behov for å søke seg til skoler som er bygningsmessig særlig tilpasset 

og/eller tilrettelagt for elever med store funksjonshemminger.   

o elever som i noen tilfeller ikke vil få et tilfredsstillende utbytte innenfor 

rammen av tilpasset opplæring i ordinær klasse. 

• I overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring fattes det et 

tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning for elever som tas inn til Vg1 med 

rett til spesialundervisning, se beskrivelse under Rutiner for enkeltvedtak. 

• KAD etter at de har gjort vedtak om inntak til videregående opplæring, 

skoleplassering og organisering, sender tilbudet til eleven på følgende måte:  

o Vg1, 1. år - vedtak om inntak til mindre grupper (A /H / GK i egen gruppe), 

sendes som brev vedlagt tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning.  

o Vg1, 1. år - vedtak om inntak til GK i ordinær klasse, sendes som brev. 

Skolen fatter tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning.  

o Vg1, 2./3 år – vedtak om inntak sendes pr SMS, gjelder alle elever.  

o Vg1, 4./5. år (utvidet tid) - vedtak sendes som brev.   

• Søkere til 1. februar søker innen fristen og at relevant og nødvendig 

dokumentasjon legges ved søknaden. Dersom avgiverskolen oppdager at elev 

skulle søkt innen 1. februar, etter at søknadsfristen er gått ut, så må skolen ta 

kontakt med inntakskontoret for ettersending av søknaden. Se Brev om rutiner for 

søknader som skal behandles av KAD, Elements 2021/49628.  

https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/utdanningsprogram-og-programomrader/a/028739
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/utdanningsprogram-og-programomrader/a/028739
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/027726/SAMTYKKEERKLERING1.pdf
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2. Kjennetegn på god gjennomføring 
 

Rogaland fylkeskommune skal se til at lovpålagte oppgaver overholdes gjennom å 

Handling  Merknad  Ansvar  

Informasjonsplikt  sørge for nødvendig informasjon til grunnskolene 
og de videregående skolene i fylket om de reglene 
som skal brukes ved inntak til videregående 
opplæring. Skolen må sikre at elevene får 
informasjon om inntak til videregående opplæring. 

KAD 

Utdanningsprogram se til at alle søkere med lovfestet rett til 
videregående opplæring, oppll. §3-1, kan søke og 
velge mellom alle utdanningsprogram.  

KAD 

Inntak til ett av tre 
valgte utdannings-
program 

se til at søkere med rett til spesialundervisning, 
oppll §5-1, som oppfyller vilkårene for fortrinnsrett / 
individuell behandling, blir tatt inn til ett av tre valgte 
utdanningsprogram, f.oppll kap. 6. 

KAD 

Tilmelding  se til at kommunen melder fra om mulige søkere 
med fortrinnsrett til fylkeskommunen innen 
1. oktober, f.oppl. §6-17 

KAD 

Dokumentasjon  
vedlagt melding  
og søknad 

se til at godkjent dokumentasjon følger elevens 
tilmelding /søknad.  
 

KAD 

Vurdere tilmelding 
fra kommunen  

Inntaksteamet vurdere om eleven oppfyller 
vilkårene, f.oppll §6-17, henviser eleven til 
fylkeskommunens PPT for ny sakkyndig vurdering 
etter forskriften §6-16.  
Viser dokumentasjonen at søkeren ikke oppfyller 
vilkårene, blir melding returnert til kommunen med 
en skriftlig begrunnelse. Tilmeldingen blir da ikke 
oversendt PP-tjenesten for sakkyndig vurdering. 

KAD 
PPT 
SOS 

Søknadsfrist  
 
 
 

kunngjøre søknadsfristen minst fire uker på 
forehånd. Kunngjøringen skal nevne de 
opplysningene og dokumentene som skal følge 
søknaden, og hvordan søknaden skal sendes. 

KAD 

Søknadsskjema  faste søknadsskjema som søkerne skal bruke, 
forskriften §6-9, Krav til søknaden. 

KAD 

Inntaksvedtak  se til at avgjørelse om inntak til vgo oppfyller 
kravene til enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  
Vedtak og informasjon skal være entydig på hvilket 
utdanningsprogram eleven er tatt inn. 

KAD 

Organisering av 
opplæringen 
 

se til at organisering i grupper skjer i tråd med 
sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om 
spesialundervisning og organisering i klasser,  
oppll §8-2.   

KAD 

Klage på inntak  se til at enkeltvedtaket opplyser om klageretten og 
at søkeren kan klage på enkeltvedtaket i samsvar 
med forskrift til opplæringsloven § 15-2 og 
forvaltningsloven kapittel VI.  
 
Søker kan ikke klage på skoleplassering. 

KAD 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-7
http://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/inntak-videregaende-opplaring-formidling-lareplass-udir-2-2021/del-ii/6-14/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/inntak-videregaende-opplaring-formidling-lareplass-udir-2-2021/del-ii/6-14/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/inntak-videregaende-opplaring-formidling-lareplass-udir-2-2021/del-ii/6-17/
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-17
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/inntak-videregaende-opplaring-formidling-lareplass-udir-2-2021/del-ii/6-16/
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-16
https://www.rogfk.no/_f/p1/ia8afa4e0-c3d7-446b-b719-8f84f88c1f08/fortrinnsrett-og-individuell-behandling-skjema.pdf
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/inntak-videregaende-opplaring-formidling-lareplass-udir-2-2021/del-I/-6-9-krav-til-soknaden/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.3/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.3/
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-10
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3. Fordeling av ansvar/oppgaver 
 

Oppgave Merknad Ansvar  

Vedtak inntak  
 

Inntak til ett utdanningsprogram på grunnlag av 
elevens søknad.  
Organisering av spesialundervisning gitt i gruppe går 
fram av inntaksvedtaket, oppll §8-2. 

KAD 

Tidsbegrenset 
vedtak.  
 
 
 

KAD fatter tidsbegrenset vedtaket om 
spesialundervisning for elever som tas inn til Vg1, 1.år i 
mindre grupper med organiseringsform A/H og GK i 
egen gruppe. Vedtaket følger inntaksvedtaket.  

KAD  

Skolen skal fatte et tidsbegrenset vedtak for elever 
som tas inn til GK i ordinære klasser. Vedtaket gjelder 
fram til det foreligger en ny sakkyndig vurdering fra 
PPT- vgo.  
 
Saksbehandlingsregler og årshjul er nærmere omtalt 
under Vedlegg 3, Rutiner for enkeltvedtak og i Veileder 
for arbeid med enkeltvedtak. 

Skolen 

Sakkyndig  
vurdering 
 

Det skal gjøres en vurdering av elevens behov for 
spesialundervisning i vgo, etter skolestart, senest 
innen 10. oktober.  
For elever tatt inn etter forskriften §6-15, §6-17 og 
elever som har lagt ved meldeskjema til søknaden, 
gjelder egne tidsfrister.  
 
Rutiner for sakkyndig vurdering, Vedlegg 3.  

PPT 

Vedtak om 
spesial-
undervisning 
 

Når det foreligger, sakkyndig vurdering fra PP-
tjenesten for videregående skole, skal skolen fatte 
enkeltvedtak om spesialundervisning.  
 
Saksbehandlingsregler og årshjul er nærmere omtalt i 
Vedlegg 3, Rutiner for enkeltvedtak og i Veileder for 
arbeid med enkeltvedtak. 

Skolen 

Rimelig tid 
 
 

Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og individuell 
opplæringsplan skal etter inntak, utarbeides i rimelig tid 
og uten ugrunnet opphold, fvll. §11 a  

PPT 
Skolen 

 
 
3.1 Rapportering 
Seksjonssjef for seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering (KAD) inngår i 
opplæringsavdelingens ledergruppe. Rapportering skjer direkte til opplæringsdirektør 
etter behov. 
 

 
 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.10/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.10/
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://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://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning/fase-3/6.5/
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4. Årshjul 

Tidsplan for viktige aktiviteter  

Årshjul søknad og inntak 

Tid Handling Ansv. 

Jan  Forberedelse – søknad til vgo KAD 

Søknad 1. februar  

Feb  Søknadsfrist for elever med fortrinnsrett / individuell behandling.  
Gjennomgang av elevenes søknader med dokumentasjon. 

KAD 

Feb  
Mars  

Inntaksteamet behandler/ vurderer søknadene til Fortrinnsrett.  KAD  
  

Ordinær søknad 1. mars 

Mar Ordinært inntak  Meldeskjema  KAD 

Mar 
Apr  
 

Svar på søknad om inntak med fortrinnsrett.  
Inntakslister til skolen og inntaksvedtak sendes til elevene:  
Organiseringsform liten gruppe A/H: 
Vg1, 1.år – vedlagt tidsbegrenset vedtak om spes. undv., pr. brev 
Vg1 2./3. år –pr SMS  
Vg1 4./5. år (utvidet tid) – pr brev  

KAD 
 

Klagebehandling – inntak, fortrinnsrett, behandles i inntaksteamet. KAD 

Mar 
Apr 

Inntaksteamet behandler/ vurderer søknadene til Individuell 
behandling.  GK i ordinær klasse.  

KAD  
 

Apr  
Mai 

Individuell behandling, inntaksvedtak sendes til søker/eleven 
GK organiseringsform - egen gruppe:  
Vg1, 1.år – vedlagt tidsbegrenset vedtak om spes. undv.- brev 
Vg1 2./3. år –SMS  
Vg1 4./5. år (utvidet tid) –brev   
GK i ordinær klasse 
Vg1 – brev 
Vg1 2./3. år –SMS  

KAD  
 

Inntaksteamet – behandler klager på inntak, individuell behandling KAD 

Mai  
Jun  

Inntaksteamet vurderer søknadene til Individuell behandling §§6-
25 og 6-38. 

KAD  
 

Mai  
Jun  

Plassering av søkere etter §§ 6-25 og 6-38, ordinære klasser.  
Melding til skolen, eleven får vedtak i forbindelse med fellesinntak. 

KAD 

Skoleslutt medio juni 

Jun  
Jul 

Inntak ordinært/ fellesinntak   
Overføring av elevdokumentasjon  

KAD 

Skolestart medio august 

Aug Oppfølging av elevdokumentasjon og tilgang til skolene.  KAD 

Okt 
 

Kommune melder inn mulige søkere med fortrinnsrett. 1. Okt. 
Registrere melding fra kommunen- nye søkere til fortrinnsrett  

Kom. 
KAD 

Nov. 
Des.  

Inntaksteamet vurderer/kvalitetssikrer tilmeldinger fra kommunene.  
Tilbakemelding på søknadskriterier og anbefaler søknadskategori 

KAD  

Nov  
Des  

Informasjon om søking og inntak til videregående opplæring for 
rådgivere i grsk / vgo  

KAD 

 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-8
https://www.rogfk.no/_f/p1/i97c4bce5-111c-4fda-b355-5063165b3a5d/meldeskjema-for-elever-med-behov-som-videregaende-skole-bor-vare-orientert-om-for-skolestart.pdf
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1. Eksempel – enkeltvedtak om inntak 
Eksempel på inntaksvedtak og tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning finner 
du på skolens intranettside under Tilrettelegging/Spesialundervisning/Inntaksvedtak 
og tidsbegrenset vedtak. Vedtakene blir sendt til de elevene som får tilbud om 
skoleplass etter søknad 1. februar.  

Vedleggene viser eksempel på melding inntak til videregående opplæring, som 
sendes eleven når inntaket etter fortrinnsrett /individuell vurdering er gjennomført. 
Meldingen er et enkeltvedtak med klagerett. 

Vedtakene har betydning for PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid som skal skje etter 
inntak til videregående opplæring, for enkeltvedtak om spesialundervisning som 
skolen skal fatte og for utformingen av den individuelle opplæringsplanen.  

RFK Reglement / Prosedyrer 
Opplæring  

 

Plan: Retningslinjer for spesialundervisning 
 
Vedlegg 1.2  
Eksempel på enkeltvedtak om inntak til videregående opplæring hvor 
spesialundervisning vil bli gitt i mindre grupper med følgende organiseringsform  
 
Enkeltvedtak om inntak – organiseringsform mindre grupper  

• Arbeidstrening – A  

• Hverdagslivstrening –H  

• Grunnkompetanse GK i egen gruppe  
Enkeltvedtak om inntak – grunnkompetanse i ordinær klasse 

• Grunnkompetanse GK i ordinær klasse   

Versjon 1.0 Revidert: 30.11.2021 

Dokumentet inneholder eksempler på 
vedtak om inntak og plassering i gruppe i 
forbindelse med melding om inntak til 
videregående opplæring. 

Dokumentet inngår som Vedlegg 1.1 
under Vedlegg 1, Rutiner: Inntak til 
videregående opplæring.  

Melding om inntak sendes elevene etter at søknaden er behandlet av 
inntaksteamet og vedtak om inntak er gjort av KAD.  
 
I overgangen mellom grunnskolen og videregående skole fatter KAD et 
tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning for elever som tas inn til Vg1 – 1. året, 
med organiseringsform spesialundervisning i mindre grupper A/H og GK i egen 
gruppe. Vedtaket følger inntaksvedtaket.  
 
For elever som tas inn til planlagt grunnkompetanse (GK) i ordinær klasse, skal 
skolen fatte et tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning ved skolestart første 
året.  
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1.1 Melding om inntak – organiseringsform mindre grupper   
Melding om inntak til videregående opplæring er et enkeltvedtak. Vedtaket viser 
hvilket utdanningsprogram eleven er tatt inn til og hvordan spesialundervisningen vil 
bli organisert. Dette vedtaket viser at spesialundervisning vil bli gitt i mindre grupper 
med organiseringsform Arbeidstrening – A / Hverdagslivstrening – H / 
Grunnkompetanse - GK i egen gruppe:  
 

Elevens navn     U.off. §13, jf.fvl.§13    
Gate:          
Postnr    Poststed       Dato:   
 
Melding om inntak til videregående opplæring  
Vi viser til din søknad om inntak med fortrinnsrett / individuell vurdering til 
videregående opplæring, etter opplæringsloven § 6-17 / § 6-22, for skoleåret (/). 
Vedtak fattet med hjemmel i opplæringsloven § 3-1, første ledd. 
 
Du er tatt inn ved 
Skole:     Trinn: 
Utdanningsprogram:  Kode:  
Organiseringsform:  

• Spesialundervisning i liten gruppe A –arbeidstrening (§ 6-17) 

• Spesialundervisning i liten gruppe H – hverdagslivstrening (§6-17).  

• Grunnkompetanse organisert i egen gruppe (§ 6-22) 
 
Skolestart:  
 
Frist for å svare på tilbudet 
Du må svare på om du tar imot skoleplassen. Logg deg inn på www.vigo.no med 
MinID og det passordet du brukte da du søkte videregående opplæring.  
Dersom du ikke svarer innen fristen som er dato, kan du miste skoleplassen.  
 
Klagerett 
Du kan klage på dette inntaksvedtaket. 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. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å klage på 
hvilken skole du er kommet inn på, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-10. 
 
Dersom opplæringsavdelingen ikke omgjør vedtaket, vil vi sende klagen din videre 
til den fylkeskommunale klagenemnda, som vil foreta en egen vurdering av klagen. 
Fristen for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven § 29.  
Regelverket for å se dokumenter i saken 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.  

Seksjonssjef 
KAD 

 
Vedlegg:  Tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning  
Kopi:              PPT, skolen  
 

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-sikkert/
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1.2 Melding om inntak - Grunnkompetanse gitt i ordinær klasse 
Melding om inntak til planlagt Grunnkompetanse gitt i ordinær klasse er et 
enkeltvedtak om skoleplassering, utdanningsprogram og planlagt GK i ordinær 
klasse  

Elevens navn      U.off. §13, jf.fvl.§13    
Gate:  
Postnr   Poststed        Dato: 
      
Melding om inntak til videregående opplæring  
Vi viser til din søknad om inntak med individuell vurdering til videregående 
opplæring, etter opplæringsloven § 6-22, for skoleåret (/). 
Vedtak fattet med hjemmel i opplæringsloven § 3-1, første ledd. 
 
Du er tatt inn ved 
Skole:                           Trinn: 
Utdanningsprogram:                                                           Kode: 
Organiseringsform:  

• GKOMP i ordinær klasse 
   
Skolestart:  
 
Vedtak om spesialundervisning 
Du vil i et eget brev fra skolen bli orientert om hvordan din opplæring vil bli 
organisert. Dette er formulert som et tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning. 
 
Frist for å svare på tilbudet 
Du må svare på om du tar imot skoleplassen. Logg deg inn på www.vigo.no med 
MinID og det passordet du brukte da du søkte videregående opplæring.  
Dersom du ikke svarer innen fristen som er dato, kan du miste skoleplassen.  
 
Klagerett 
Du kan klage på dette inntaksvedtaket. 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. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å klage på 
hvilken skole du er kommet inn på, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-10. 
 
Dersom opplæringsavdelingen ikke omgjør vedtaket, vil vi sende klagen din videre 
til den fylkeskommunale klagenemnda, som vil foreta en egen vurdering av klagen.  
Fristen for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven § 29.  
Regelverket for å se dokumenter i saken 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.  

Seksjonssjef 
KAD 

Kopi: PPT  

 

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-sikkert/
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RFK Reglement / Prosedyrer 

 

Opplæring 

 

 

Plan: Retningslinjer for spesialundervisning 

Vedlegg 2   

Rutiner: Sakkyndig vurdering 

Versjon 1.0 Endret: 21.02.2020 

Dokumentet inneholder utfyllende 
informasjon/rutiner for arbeidet med å 
utforme sakkyndige vurderinger som 
grunnlag for tilbud om spesialundervisning 

Dokumentet er  

Vedlegg 2, Retningslinjer for 
spesialundervisning 

 

Godkjent av Seksjonssjef 
opplæring i skole 

Gyldig  

fra – til 

01.09.2020 
01.12.2022 

Dokumentansvarlig Vidar Kongestøl Kristensen, 
vidar.kongestol.kristensen@rogfk.no 
Seksjonssjef, PP-tjenesten 

Grunnlagsdokumenter 

Lover og forskrifter, 

politiske vedtak, planer, 
veiledere, brev,  

rundskriv, med mer 

Opplæringsloven § 5-3,  § 5-6. 
Forvaltningsloven Kap. III - VI 
Regjeringen, pedagogisk- psykologisk tjeneste 
 
Udir  
Utdanningsdirektoratet, PP-tjenesten. 
Veilederen Spesialundervisning 
RFK  
Rammeverk for opplæring 

Klargjøring PP-tjenesten er den lovpålagte instansen som skal 
utarbeide sakkyndige vurderinger. Den skal sørge for at 
det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når regelverket 
krever det.  
 
PP-tjenesten har plikt til å sørge for at den sakkyndige 
utredningen og tilrådningen blir gjort på et selvstendig og 
faglig forsvarlig grunnlag. 
 
Dette ligger til grunn for denne rutinebeskrivelsen. 

 

 

 

 

mailto:vidar.kongestol.kristensen@rogfk.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_6
http://lovdata.no/all/tl-19980717-061-006.html#5-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-/id699010/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.4/
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1. Sakkyndig vurdering  
 

PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og er en støttetjeneste 
for videregående opplæring. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeid med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette 
for elever med særlige behov.  

PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Elever som ikke har 
eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett til 
spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven. 

 PPT utreder vansker knyttet til faglig, sosial og emosjonell fungering og vurderer 

behov for særskilte tiltak i skolen. PPT kan følge opp elever og lærlinger med 

samtaler etter behov. PPT har også ansvaret for elever i grunnskolen som skal motta 

opplæring i institusjoner. 

PP-tjenesten utreder og gir en tilråding til skolen om eleven har behov for 
spesialundervisning eller ikke. Sakkyndig vurdering består av en utredning som 
innebærer både kartlegging og vurdering og en tilråding.  

I arbeidet med sakkyndige vurdering har elev og foreldre, rett til å gjøre seg kjent 
med innholdet i vurderingen og uttale seg før det blir gjort vedtak, oppll §5-4 andre, 
ledd. PP-tjenesten har plikt til å rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med å 
utforme tilbud om spesialundervisning og legge stor vekt på synspunktene deres.  

Den sakkyndige vurderingen skal ligge til grunn før skolen avgjør om eleven har rett 
til spesialundervisning, jf. enkeltvedtak om spesialundervisning.  Skolen bruker også 
den sakkyndige vurderingen når de skal lage en individuell opplæringsplan (IOP). 

Den sakkyndige vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning 
og hva slags opplæringstilbud som bør gis.  

Utredningen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, hva elevens 
vansker er og hvorfor eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Eleven 
sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet 

• lærevansker hos eleven og andre forhold som er viktige for opplæringen 

• realistiske opplæringsmål 

• om en kan avhjelpe elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet 

• hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. I den forbindelse 
skal en vurdere organisering, kompetansebehov og tidsressurs. 

Tilrådingen anbefalingen skal gi skolen informasjon om hvilket opplæringstilbud PP-
tjenesten mener vil gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud;  

• realistiske opplæringsmål for eleven 

• elevens muligheter i en ordinær opplæring 

• hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud 

Her er utfyllende informasjon om PP-tjenesten i Rogaland fylkeskommune og 
tjenestene de tilbyr. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.2/
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-3/6.2/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/
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2. Retningslinjer for arbeidet med sakkyndige vurderinger  
 

Rogaland fylkeskommune skal se til at PP-tjenesten: 

• sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering som er klar, tydelig og 
individualisert, når loven krever det  

• utreder og gir en skriftlig tilråding til skolen om eleven har behov for 
spesialundervisning eller ikke når de får henvisning fra elev/foreldre/skolen 

• i den sakkyndige vurderingen tar stilling til om eleven har behov for 
spesialundervisning og hvilke opplæringstilbud som bør gis.                                     
Oppll § 5-3 første ledd, andre punktum.  

• involverer elev og foreldre i utarbeidelsen av den sakkyndige vurderingen.              
Oppll. § 5-4 tredje ledd og fvl § 18.      

• utarbeider den sakkyndige utredningen og tilrådningen på et selvstendig og 
faglig forsvarlig grunnlag 

• sakkyndig vurdering blir utarbeidet i rimelig tid og uten ugrunnet opphold,          
fvl §11a  

• utarbeider sakkyndig vurdering for alle elever som tas inn til videregående 
skole med rett til spesialundervisning etter oppll. §5-1 

• utarbeider ny sakkyndig vurdering ved vesentlig endring i opplæringsbehovet 
for den enkelte eleven 

• utarbeider ny sakkyndig vurdering for elever som søker utvidet opplæringstid 
når vilkårene er oppfylt 

• gjennom kravet til systemrettet arbeid, hjelper skolen i arbeidet med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette 
for elever med særlige behov 

• har et selvstendig ansvar og en selvstendig rolle i arbeidet med sakkyndig 
vurdering.  

• fasen hvor PPT utreder og gir en tilråding er i hovedsak regulert i 
bestemmelsene om rett til spesialundervisning §5-1, sakkyndig vurdering §5-3, 
nærmere om saksbehandlingen §5-4 tredje ledd og PP-tjenesten §5-6.    
  

Kvalitetskriterium i PP-tjenesten 

Spesialundervisning – saksgang, Fase 3 – sakkyndig vurdering  

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/
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/
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3. Kjennetegn på god gjennomføring 
 

PP-tjenesten skal besvare følgende spørsmål gjennom sakkyndig vurdering og 
innarbeidet praksis er: 

Handling Merknad 

Er sakkyndig 
vurdering basert på 
relevant  
bakgrunns- 
informasjon?  

Utarbeidelse av sakkyndig vurdering baserer seg 
hovedsakelig på:  

• informasjon fra møte med elev og foreldre,  

• informasjon fra elevens kontaktlærer,  

• sakkyndig vurdering fra kommunal PPT,  

• overføringsmøte med deltakere fra grunnskolen,  

• egne observasjoner/undersøkelser, 

• eventuelt informasjon/uttalelser fra andre instanser.  
Ved usikkerhet i utarbeidelsesprosessen er det vanlig praksis 
at elev / foreldre og/eller kontaktlærer kontaktes av den 
ansvarlige PP- rådgiver.  
Veilederen Spesialundervisning, 6.1 Utredning 

Er det gjennomført 
møter med elev og   
foreldre?  
 
 
 

Ved alle formelle henvisninger til PP-tjenesten med 
forespørsel om en sakkyndig vurdering av elevens behov for 
spesialundervisning, blir det gjennomført et avklaringsmøte 
med elev og foresatte dersom eleven er under 18 år. Her 
deltar representanter fra skolen og PPT. Det legges vekt på 
å få fram aktuelle synspunkt/ innspill fra eleven og foreldre i 
arbeide med å utforme tilbudet, oppll §5-4, tredje ledd. 
 
Elev/ foreldre informeres om konsekvenser/ endringer en 
tilråding om spesialundervisning kan medføre i forhold til 
planlagt sluttkompetanse for eleven. Det blir bedt om 
samtykke til at PPT kan starte arbeidet med utarbeidelse av 
sakkyndig vurdering. Sakkyndighetsarbeider settes ikke i 
gang uten elev/foreldres samtykke, avhengig av elevens 
alder.  
 
Se merknad side 5, punkt 4. Aktører – Elev og foresatte.  
Se også; Veileder for Enkeltvedtak – Samtykke  

Får elev/foreldre 
innsyn og rett til å 
uttale seg om den 
sakkyndige 
vurderingen? 

Ved ferdigstillelse av sakkyndig vurdering, sender ansvarlig 
PP- rådgiver den sakkyndige vurderingen hjem til elev/ 
foreldre.  
 

Blir det tatt stilling 
til i hvilken grad 
eleven har 
tilfredsstillende 
utbytte av den 
ordinære 
opplæringen? 
 

Med utgangspunkt i Veilederen spesialundervisning, har 
PPT, RFK utarbeidet mal for sakkyndig vurdering.  
Her er et eget punkt i vurderingen som tar stilling til «Elevens 
utbytte av den ordinære opplæringen».  
Under dette punktet tas det stilling til eventuelt avvik fra 
innholdet i opplæringen til eleven. PPT ber skolen om 
utfyllende informasjon og kartlegging av elevens utbytte av 
opplæringen.                
Veilederen Spesialundervisning, 6.1 Utredning 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
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Handling Merknad 

Inneholder 
sakkyndig 
vurdering anbefalte 
kompetansemål fra 
læreplanverket? 

Læreplanverket og kompetansemålene i læreplanene for fag, 
skal ligge til grunn for utredningen. Vurderingen gjøres bare i 
de fagene hvor eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av 
opplæringen. Kompetansemål for fag sees i sammenheng 
med overordnet del. 
 
Vurdering av elevens realistiske opplæringsmål tar 
utgangspunkt i læreplanene for fag og den planlagte 
kompetansen som eleven skal ha tilegnet seg i faget. 
Må sees i sammenheng med elevens utbytte av 
opplæringen, lærevansker, funksjonsnedsettelse og andre 
viktige forhold for opplæringen.  
 
Beskrivelsen over vil fungere som et utgangspunkt for en 
nærmere omtale og konkretisering av læringsmålene i 
enkeltvedtaket og den individuelle opplæringsplanen – IOP-
en for eleven. 

Hvordan håndteres  
saker hvor det er 
vanskelig å 
anbefale realistiske 
kompetansemål 
hentet fra 
læreplanene for 
fag? 

Veilederen Spesialundervisning del 6.2 åpner for at 
 «Opplæringsmålene kan enten være alle   
kompetansemålene i et fag, et utvalg av kompetansemål, 
omformuleringer av kompetansemålene eller andre eller nye 
mål», når det er vanskelig å anbefale realistiske 
kompetansemål fra læreplanverket.  
 
For de aller svakeste elevene må det vurderes om det skal 
brukes andre eller nye mål som ADL-trening, opplæring i 
dagliglivets aktiviteter, Veilederen Spesialundervisning. 
 
Se sakkyndig vurdering for elever med omfattende avvik. 

Tar PPT stilling til  
innhold, 
organisering,  
omfang og 
kompetanse i 
opplæringen for 
den enkelte elev? 

Sakkyndig vurdering skal ta stilling til hvilken opplæring som 
gir et forsvarlig opplæringstilbud. Det blir redegjort for 
innhold, omfang, organisering, kompetanse og realistiske 
opplæringsmål som må foreligge for at eleven skal kunne få 
et forsvarlig opplæringstilbud.  
Se PPTs maler for sakkyndige vurderinger, Veilederen 
spesialundervisning 

Tar PPT stilling til 
om elever med 
spesialundervisning 
har behov for og 
utbytte av utvidet 
tid i vgo? 

Elever med rett til spesialundervisning kan få utvidet 
opplæringstid. Vilkårene er at eleven har rett til 
spesialundervisning og at det må foreligge en sakkyndig 
vurdering som konkluderer med at eleven har behov for mer 
tid i videregående opplæring. PPT har utarbeidet eget 
henvisningskjema for utvidet opplæringstid.   
 
Rettingslinjer for vurdering av utvidet tid er nærmere 
presisert i Vedlegg 2.1.Rutiner: Sakkyndig vurdering, utvidet 
tid i videregående opplæring for elever med 
spesialundervisning 
 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/sakkyndig-vurdering---elever-med-behov-for-omfattende-avvik-fra-lareplanverket-for-kunnskapsloftet/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.2/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/elever-med-sarskilte-behov/utvidet-tid-i-videregaende-opplaring-for-elever-med-spesialundervisning-/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/elever-med-sarskilte-behov/utvidet-tid-i-videregaende-opplaring-for-elever-med-spesialundervisning-/
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4. Fordeling av ansvar/ oppgaver 
 

I arbeidet med å utarbeide sakkyndige vurderinger er ansvar og oppgaver fordelt slik 
på de ulike aktører: 

Oppgave Merknad Ansvar 

Sakkyndig vurdering   Innhenter nødvendig bakgrunnsinformasjon 
om elev. Planlegger møter sammen med 
avdelingsleder/ kontaktlærer for vgs. 
Møter angående sakkyndig vurdering.   
Dialog med elev/foreldre. Observerer elev, 
elevsamtale, utredning av eleven. 
  

PPT 

Møter vedr. sakkyndig 
vurdering.  

Elev og foreldre Skolen  
PPT 

Overføringsmøter for 
elever tatt inn etter 
fortrinn §§ 6-17, 6-18. 

PPT- vgo deltar på overføringsmøter med 
PPT – kommune, avgiverskole (USK) og 
Vgs. ved behov. 
 

Skolen 
PPT 

Møter ressursteam / 
planlegging /  
oppfølging –  
referat   

Egenvurdering for skoleledelsen. Utarbeider 
pedagogisk rapport, pedagogisk kartlegging 
og utprøving av tiltak.  
 
Skolen må kartlegge innholdet i den 
ordinære opplæringen for å avgjøre om en 
elev får et tilfredsstillende utbytte av den 
ordinære opplæringen,  
 
Veilederen Spesialundervisning og  
Tilrettelagt opplæring i ordinære klasser 
  

Skolen 

 

 

5. Rapportering 

Leder av PPT inngår i opplæringsavdelingens ledergruppe.  
Rapportering skjer direkte til opplæringsdirektøren etter behov. 
  

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
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6. Årshjul for utarbeiding av sakkyndig vurdering 
 

Tidsplan for de viktigste milepælene i arbeid med sakkyndig vurdering  

Årshjul arbeid med sakkyndig vurdering 

Tid Aktivitet Ansvar  

Jan 
 

Forberedelse - søknad februar inntak, jf. årshjul for inntak  PPT  
Skolen 
KAD 

Sakkyndig vurdering, elever som søker utvidet tid i vgo 4.-5. år  

Søknad 1. februar 

Feb  
Mar  

Inntaksteamet behandler/ vurderer søknadene til fortrinnsrett KAD  
PPT  

Søknad 1. mars 

Mar 
Apr 

Inntaksteamet behandler/ vurderer søknadene til Individuell 
behandling. GK i ordinær klasse. 

KAD  
PPT 

Klagebehandling – inntak, fortrinnsrett, behandles i 
inntaksteamet. 

KAD 
PPT 

Apr  
Mai  

Klagebehandling – inntak, individuell behandling - behandles i 
inntaksteamet 

KAD  
PPT 

Mai  
Jun 
  

Overføringsmøter A/H  
Grunnskolen//elev/ foreldre/ skolen/ PPT 

Skolen  
 

Samarbeidsmøte med mottakerskole/elev/foreldre Skolen 

Inntaksteamet behandler/ vurderer søknadene til Individuell 
behandling, §§6-25 og 6-38. 

KAD 
PPT  

Skoleslutt medio juni                      Skolestart medio august 

Aug  
 

Observasjon og samtale med elever A/H PPT 

Pedagogisk rapport fra skolen.  
Sakkyndig vurdering A/H 

Skolen  
PPT 

Sept 
Okt  

Pedagogisk rapport fra skolen. Møter med elev/ foreldre/ skolen/ 
PPT – gjelder GK i egen gruppe og GK i ordinær klasse, 
f.oppll § 6-22, 

Skolen  
PPT  
 

Skrive sakkyndige vurderinger, gjelder GK i egen gruppe og GK i 
ordinær klasse 

PPT 

Sept 
Okt 

Pedagogisk rapport etter kartlegging av tilfredsstillende utbytte, 
vurdere, oppll § 5-1. På bakgrunn av pedagogisk rapport 
utarbeidet av skolen, kontaktes PPT for drøfting om eventuelt 
behov for spesialundervisning, gjelder elever med meldeskjema 
fra grunnskolen. 

PPT  

Okt  Møter elev/foreldre, skole og PPT, vurdere behov etter            OL 
§5-1. Skriver sakkyndige vurderinger, gjelder elever med 
meldeskjema fra grunnskolen. 

PPT  
 

Okt  
Nov  

Inntaksteamet - vurdere og kvalitetssikre tilmeldinger fra 
kommunene med frist 1. oktober  

KAD 
PPT 

Nov 
Des 

Forberede søknader om utvidet tid i vgo,  
Drøfte behov for utvidet tid - 4./ 5. år PPT/skolen/foreldre  
jf. Retningslinjer for ønsket praksis  

Skolen 
PPT  

Uke 
1-52  

Annet fortløpende sakkyndighetsarbeid. PPT  

 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9286/0/0/0/0/utvidet_tid.pdf?Company=rfk
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Godkjent av  Vidar Kongestøl Kristensen  Gyldig  
fra- til  

02.12.2020 
01.12.2022 

Dokumentansvarlig  Reidun Angell  
reidun.angell@rogfk.no  

Grunnlagsdokumenter  
Lover og forskrifter, 
politiske vedtak, planer, 
veiledere, brev, 
rundskriv, mm 

Opplæringsloven §3-1,  Kapittel 5. 
Forskrift til opplæringsloven §6-19 
 
Udir 
Veilederen spesialundervisning  
Tolkningsuttalelse 04.11.2016 
 
RFK  
Rammeverk for opplæring med underliggende 
styringsdokumenter.  

Klargjøring  
 
Utvidet tid i 
videregående opplæring 
for elever med 
spesialundervisning  
 
 
 

Elever med rett til spesialundervisning kan få utvidet 
opplæringstid.  
 
En sakkyndig vurdering må konkludere med at eleven 
har behov for mer tid og at den ekstra tiden vil bidra til at 
eleven får større utbytte av opplæringen. 
 
Loven oppstiller to vilkår for at en elev skal kunne få rett 
til utvidet tid og begge vilkårene må være oppfylt. 

• Retten til spesialundervisning  

• Eleven må ha et behov  
 

 

RFK Reglement / Prosedyrer 
 
Opplæring   

Plan: Retningslinjer for spesialundervisning 
 
Vedlegg 2.1   
Rutiner: Sakkyndig vurdering, utvidet tid i videregående opplæring for elever med 
spesialundervisning. 

Versjon 1.0 Revidert: 02.12.2020 

Dokumentet inneholder utfyllende informasjon om 
og rutiner for arbeidet med å vurdere om elever 
som mottar spesialundervisning, kan ha behov for 
og nytte av utvidet tid til videregående opplæring. 

Dokumentet inngår som 
vedlegg 2.1 under Vedlegg 2, 
Rutiner: Sakkyndig vurdering  
 

mailto:reidun.angell@rogfk.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_3#%C2%A73-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_3#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-19
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.10/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.10/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Utvidet-tid-i-videregaende-opplaring-for-elever-med-spesialundervisning-/
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1. Utvidet tid i videregående opplæring for elever med 
spesialundervisning  
 

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års heltids 
videregående opplæring.  
 
Bestemmelsene om inntak til videregående opplæring, kapittel 6 i forskrift til 
opplæringsloven. 
 
For noen elever kan opplæringstiden forlenges med inntil to år. Dette er regulert 
i opplæringsloven § 3-1 og gjelder elever med rett til spesialundervisning etter 
reglene i kapittel 5.  
 
PPT har utarbeidet Henvisningsskjema for Utvidet tid med henvisningsfrist 
15.november. Skjemaet skal benyttes ved henvisning til PPT for sakkyndig vurdering 
av elever i forbindelse med søknad om utvidet rett til videregående opplæring.  
 
1.1 Vilkårene for rett til utvidet tid  
Begge vilkår må være oppfylt:  
 

• Rett til spesialundervisning  
Den ekstra opplæringen skal bidra til at eleven kommer lenger i forhold til 
opplæringsmålene. Dette betyr at eleven må ha utbytte av mer videregående 
opplæring før det gis rettigheter etter oppll. § 3-1 femte ledd.  
 

• Eleven må ha et behov  
Før det blir fattet et vedtak om utvidet tid skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra 
PP-tjenesten. PP-tjenesten skal i denne sakkyndige vurderingen ta stilling til om 
eleven trenger mer tid i videregående opplæring for å nå sine opplæringsmål. 
Behovet vurderes i forhold til de opplæringsmålene som er fastsatt i elevens IOP.  
 
Den sakkyndige vurderingen må konkludere med at eleven har behov for mer tid og 
at den ekstra tiden vil bidra til at eleven får større utbytte av opplæringen. Det er 
PPTs oppgave å vurdere elevens behov for utvidet tid og komme med en tilrådning 
om dette.  
 
Ved eventuell faglig uenighet mellom skole, lege, psykolog, andre instanser og PPT, 
er det PPTs vurdering som skal legges til grunn. Den sakkyndige vurderingen er 
svært sentral når retten til utvidet tid skal vurderes 
 
Det er Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering, KAD, som fatter endelig 
vedtak om utvidet rett.  
 
Vedtaket blir gjort på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, de 
saksopplysningene som skal være vedlagt søknaden og anbefalinger fra 
inntaksteamet i Rogaland fylkeskommune.  
 
 
 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.10/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-1
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Utvidet-tid-i-videregaende-opplaring-for-elever-med-spesialundervisning-
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2. Retningslinjer for sakkyndig vurdering av behov for utvidet 
opplæringstid  

 
Basert på lovverket forventes følgende praksis:  

• Dersom eleven har behov for og ønsker å søke utvidet opplæringstid, skal dette 

avgjøres i god tid før 1. februar. 

• Skolen skal innen 15. november oversende Henvisningskjema for Utvidet tid til 

PP-tjenesten  

• Fristen gjelder også for henvisning av elever i innføringsklassene som man tenker 

har behov for å søkes inn på HLT, AT, GKEG og GKOK. 

 

Følgende dokumentasjon skal legges ved Henvisningsskjema for utvidet tid:   

• Enkeltvedtak fra tredje eller fjerde opplæringsår  

• IOP og halvårsvurdering fra tredje eller fjerde opplæringsår 

• Årsrapporten fra IOP fra andre eller tredje opplæringsår 

 

Annen relevant informasjon.  

• I Årsrapporten og Henvisningsskjemaet skal skolen ta stilling til i hvilken grad de 

vurder at realistiske opplæringsmål er nådd, om eleven har behov for utvidet tid 

sett i forhold til de oppsatte målene og hva skolen vurderer bør være fokus i et 

ekstra opplæringsår. Skolen skal vurdere om de anbefaler at det er behov for et 

ekstra år eller om de mener eleven har hatt tilfredsstillende måloppnåelse for de 

oppsatte målene i IOP-en.  

 

Sakkyndig vurdering  

• Når PP-tjenesten har mottatt henvisningen vil den i samarbeid med skolen, kalle 

inn til et møte med elev og foreldre for å gå igjennom saksopplysningene.  

• PPT vil observere eleven i opplæringssituasjoner på skolen og ha samtaler med 

eleven, avdelingsleder og kontaktlærer.  

• PPT skal ha skrevet en sakkyndig vurdering som tar stilling til om eleven har 

behov for utvidet tid for å nå sine realistiske opplæringsmål innen søknadsfristen 

til vgo 1. februar.  

 

• Det er eleven og foreldrene sitt hovedansvar å søke om skoleplass innen fristen 

1. februar.   

  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt/
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RFK Reglement / Prosedyrer 
 
Opplæring 
 

 

Plan: Retningslinjer for spesialundervisning 
 
Vedlegg 3  
Rutiner: Enkeltvedtak om spesialundervisning 

Versjon 1.0 Revidert: 29.10.20 

Dokumentet inneholder utfyllende retningslinjer og 
rutiner for å ivareta elevens rettsikkerhet og hva 
som skal være rammene for et forsvarlig 
opplæringstilbud for eleven.   

Dokumentet er vedlegg 3 i 
Retningslinjer for 
spesialundervisning 

Godkjent av Seksjonssjef opplæring i 
skole 

Gyldig  
fra – til 

01.09.2016 
01.12.2022 

Dokumentansvarlig Reidun Angell  
reidun.angell@rogk.no  

Grunnlagsdokumenter 
Lover og forskrifter,  
politiske vedtak, planer, 
veiledere, brev,  
rundskriv, m.m 
 
 

Opplæringsloven § 5-4 
Forvaltningsloven Kap. V 
Offentlighetsloven 
Personvern(GDPR), 
 
Udir: 
Veilederen Spesialundervisning 
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Reglene for enkeltvedtak 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. Rektor skal fatte 
enkeltvedtaket. Eleven/foreldrene har klagerett. 
 
Det skal alltid være et enkeltvedtak om 
spesialundervisning 
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1. Enkeltvedtak om spesialundervisning  
 

Enkeltvedtaket bygger på sakkyndig vurdering. Vedtaket skal omtale elevens behov 
og hva som er et forsvarlig opplæringstilbud, Veilederen spesialundervisning, 7.2 
 
1.1 Sjekkliste for innhold i enkeltvedtaket 
Enkeltvedtaket skal klart og tydelig angi elevens opplæringstilbud og si noe om: 
 
Innhold 

• hva slags opplæringstilbud, avvik fra læreplanverket; herunder kompetansemål og 
timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering mv 

Omfang  

• antall årstimer mv 
Organisering  

• i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning, annen opplæringsarena 
Kompetanse  

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

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           
spesialhelsetjenester.  
 

1.2 Særskilt tilrettelegging av eksamen 
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. Eleven eller foreldrene må 
sende en søknad til rektor.  

Se Vurderingspraksis – med/uten karakter, skriftlig vurderingsform. 

Les mer om tilrettelegging og hjelpemidler Veilederen Spesialundervisning, 2.6. . 

 

1.3 MAL for enkeltvedtak om spesialundervisning 
Det er utarbeidet egen mal for utforming av enkeltvedtak.  

MAL finner du ved å laste ned DynamicTemplate i Elements. I dialogboksen for 
Fraser, i mappen Opplæring, ligger  

• enkeltvedtak (EVSPES).   

MAL for enkeltvedtaket er i samsvar med regelverket og skal brukes når skolen fatter 
enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
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2. 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 det. Retten til spesialundervisning er knyttet til at eleven har 

behov for særskilt tilpasning av opplæringen. 

• Endelig vedtak fattes innen rimelig tid og senest i oktober. Vedtaket skal være 

skriftlig, jf. fvl §23. 

• Enkeltvedtaket skal bygge på den sakkyndige vurderingen fra PPT.  

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

utviklingsmuligheter. 

• Enkeltvedtaket gir de absolutte rammene for innholdet i opplæringen.                         

• Det skal hentes inn samtykke fra foreldrene/eleven før det blir truffet enkeltvedtak 

om spesialundervisning. Dersom det ikke blir gitt samtykke, kan det ikke treffes 

enkeltvedtak om spesialundervisning, oppll. §5-4 andre ledd. 

• Samtykket kan innhentes i forbindelse med oppstartsamtale / overføringsmøte 

med elev/foreldre. 

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

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

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

om spesialundervisning.  

• Retten til spesialundervisning er knyttet til at eleven har behov for særskilt 

tilpasning av opplæringen. Denne retten faller bort dersom elev/ foreldre takker 

nei til tilbud om spesialundervisning.  

• Enkeltvedtaket skal alltid begrunnes Begrunnelsen skal vise til reglene vedtaket 

bygger på, her oppll.kap 5, nevne de faktiske forholdene vedtaket bygger på og 

hovedhensyn, som har vært avgjørende ved utøvingen av forvaltningsmessig 

skjønn. Forvaltningsrettslige krav til begrunnelse og oppll. §5-3, siste ledd. 

• 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. 

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

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-4/7.2/
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https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-og-timefordeling/
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• Ved avslutningen av et opplæringsår, skal skolen sammen med PP-tjenesten, 

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

Veilederen Spesialundervisning pkt 9. Evaluering og veien videre  

 

3. Kjennetegn på god praksis 
 

Etter at PP-tjenesten har oversendt sin sakkyndige vurdering til skolen, skal skolen 
vurdere og avgjøre om eleven har rett til spesialundervisning.  
 
Enkeltvedtaket setter rammene for hva slags spesialundervisning eleven har krav på.  

Innhold  Merknad 

Hvem har 
myndighet til å 
fatte enkeltvedtak? 

Skolen ved rektor og/eller en annen leder ved skolen, har fått 
delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak om 
spesialundervisning.  
Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune 

Når skal eleven få 
beskjed om 
vedtaket?  

Skolen skal gi skriftlig beskjed til partene om enkeltvedtaket 
så snart som mulig.  
Dersom det ikke kan treffes enkeltvedtak innen én 
måned etter at henvendelsen er mottatt, skal det gis et 
foreløpig svar. 

Hva er rimelig tid? Eleven skal få et tilbud skal innen rimelig tid.  
Rimelig tid må vurderes i forhold til hva som vil være 
forsvarlig saksbehandlingstid.  

Skal elev/ foreldre 
gi samtykke til at 
det utarbeides 
enkeltvedtak? 

Skolen må innhente elevens / foreldres samtykke til at skolen 
kan starte arbeidet med utarbeidelse av enkeltvedtak, 
avhengig av elevens alder og forutsetninger.  
 
Samtykke skal være skriftlig og kan innhentes i forbindelse 
med samarbeidsmøte med elev /foreldre.  

Har foreldre og 
elev rett til 
medbestemmelse?  

Skolen skal involvere foreldrene og eleven i alle faser av 
arbeidet. Det er et generelt prinsipp i regelverket om 
samarbeid med foreldrene og eleven.  

Hvem er mottaker 
av enkeltvedtaket?  

Vedtaket skal adresseres til eleven med elevens navn, 
fødselsår, skole, utdanningsprogram og trinn.  
Foreldre kan legges til som kopimottaker.  

Hva skal vedtaket 
informere om? 

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. Jf. Fvl §§ 18 og 19 

Hva bygger 
vedtaket på? 
 
  

Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning 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. 

Hva skal 
begrunnelsen for 
vedtaket vise? 

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

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fasene-i-saksgangen/3.1/
https://www.rogfk.no/_f/p1/i5371b246-1335-4ce0-adb9-8ac5bdd06315/ansvar-og-myndighet-i-rogaland-fylkeskommune-03032020.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning/fase-3/6.5/
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Innhold  Merknad 

 hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøvingen av 
forvaltningsmessig skjønn. 

Når stilles det 
særlige krav til 
begrunnelse? 

Dersom skolen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige 
vurderingen, vil det være et avvik mellom sakkyndig 
vurderingen og enkeltvedtaket.   

Hva kan elev/ 
foreldre klage på? 

De kan klage på avslag om rett til spesialundervisning, 
innholdet i enkeltvedtaket, saksbehandlingen og manglende 
oppfølging av enkeltvedtaket. 

Hvem er 
klageinstans? 
 

Den som har fattet vedtaket er klageinstans og første 
behandlingsinstans, her er det skolen. Opprettholder skolen 
sitt vedtak, oversendes klagen Rogaland fylkeskommune.  
 
Oversendelsen skal inneholde en begrunnelse for hvorfor 
skolen opprettholder sitt vedtak. Opplæringsavdelingen 
videresender klagen til Statsforvalteren i Rogaland, for 
endelig vurdering. 

Kan skolen 
omgjøre 
enkeltvedtaket 
uten ny sakkyndig 
vurdering? 

Skolen kan omgjøre sitt eget vedtak dersom  
endringen ikke er til skade for noen vedtaket retter seg mot   
eller direkte tilgodeser, ved beskjed om at vedtaket ikke er 
kommet fram til parten, vedtaket må anses ugyldig. 

Hva vil være feil 
saksbehandling?  
 

Dersom vedtaket bare omfatter omfanget av 
spesialundervisningen og/eller ikke vurderer hvilket 
opplæringstilbud eleven skal ha, ikke sier noe om 
organisering av opplæringen, i hvilke fag eleven har behov for 
særskilt tilrettelegging eller viser hva opplæringstilbudet skal 
inneholde, eventuelt andre forhold som vil være viktig for 
elevens opplæringstilbud.   

Hvor lang tid 
(varighet) fattes 
enkeltvedtaket for?  
 

Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående 
opplæring skal fattes for ett år om gangen. Det gjelder også 
for elever hvor behovet for spesialundervisning er rimelig 
stabilt.  
 
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. 

Hva skal vedtaket 
si noe om?  

Innhold, omfang, organisering, kompetanse og 
vurderingsform, med/uten karakter og/eller skriftlig vurdering.  
 
Dette er nærmere omtalt i RFKs; Veileder for arbeid med 
enkeltvedtak om spesialundervisning og Udir. Veilederen 
spesialundervisning, 7.2 Krav til innholdet.  

Hva er planlagt 
sluttkompetanse 
for eleven? 

Planlagt kompetanse for skoleåret og på lang sikt etter endt 
videregående opplæring, kan være grunnkompetanse 
innenfor det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til.  
 
Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full 
yrkes- og studiekompetanse. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning/fase-4/7.4/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/spesialundervisning/fase-4/7.4/
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://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/klageinstans-forskrift-opplaringsloven/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
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https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/#110220
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Innhold  Merknad 

Skal deler av 
opplæringen skje 
på en annen 
opplæringsarena? 

Det må gå klart fram av enkeltvedtaket om deler av 
opplæringen skal skje på annen opplæringsarena og hva 
omfang, innhold, læreplanmål og vurderingsform skal være.  
 

Hvem har ansvar 
for elevens 
opplæring på 
annen opplærings-
arena? 

Opplæring som skjer på en annen opplæringsarena, er 
skolens ansvar. Den skal være sikkerhetsmessig forsvarlig, i 
dette ligger også at eleven må være undergitt skoleeiers 
tilsyn. 
 
Enkeltvedtaket 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. 

Hvordan skal 
omfang av 
tilretteleggingen for 
opplæringen 
angis?  

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.  
 
Omfang av opplæringstilbudet og spesialundervisningen, skal 
angis i årstimer i tråd med fag- og timefordeling for 
utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til. 

Hvor mye tid skal 
brukes på ulike 
organisatoriske 
løsninger? 

Omfang av ulike organisatoriske løsninger, for eksempel at 
eleven mottar sin opplæring på et annet sted enn skolens 
område, skal komme fram av vedtaket og angis i årstimer / 
antall klokketimer, dager/uker/mnd.  
 

Hvordan skal 
opplæringen 
organiseres 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. og oppll. §8-2.  

Er det behov for 
avvik  fra lære-
planverket? 
 

Dersom det er behov for større eller mindre avvik fra 
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. 

Når 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.  
 
Veilederen Spesialundervisning, 2.6.  

Skal retten til 
skyss omtales i 
enkeltvedtaket?  

Dersom selvstendighetstrening i forbindelse med reise til/fra 
skolen skal inngå som en del av opplæringsmålene i IOP-en, 
kan det gå fram av enkeltvedtaket, oppll. §7-3.   

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.9/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.9/
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/fag-og-timefordeling/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.2/Timetall-avvik-og-fritak/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
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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/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/
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Innhold  Merknad 

Skal vedtaket 
omtale rett til 
tilrettelegging og 
hjelpemidler  

Elever med vedtak etter §5-1 i noen fag, kan ha behov for 
særskilt tilrettelagt eksamen  i andre fag hvor eleven følger 
full læreplan.  
Vedtaket må si noe om rett til bruk av hjelpemidler og fysisk 
tilrettelegging, oppll. §9a-2 tredje ledd og § 9-3. 

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, 
forskriften kap14. 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. 

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.  

Hva er et 
tidsbegrenset 
vedtak?  
. 
 
 

Et tidsbegrenset vedtak fattes 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. 

 

Les mer om utforming av enkeltvedtaket i vedlegg til Retningslinjer for 
spesialundervisning, Enkeltvedtak om spesialundervisning, Veileder for arbeid med 
enkeltvedtak.    

Veilederen er tenkt som en hjelp i arbeidet med å utforme enkeltvedtak om 
spesialundervisning.  

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.8/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.7/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.7/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
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-3/6.4/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.4/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10650/0/0/0/0/Enkeltvedtak_om_spesialundervisning%2C_veileder.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10650/0/0/0/0/Enkeltvedtak_om_spesialundervisning%2C_veileder.pdf?Company=rfk


side 45 
 

4. Fordeling av oppgaver og ansvar 
 

Oppgave Merknad Ansvar 

Samtykke til at det 
fattes vedtak om 
spesialundervisning. 
 

Tilbud om spesialundervisning skal så 
langt råd er, utformes i samarbeid med 
elev og foresatte, og det skal legges stor 
vekt på deres syn, oppll § 5-4. 
 
Skolen skal involverer foreldre/elev i alle 
faser av arbeidet. 

Skolen  
Avdelingsleder  
Elev / foreldre  

Innhente  
informasjon 

Dokumentasjon  
Kartlegging / pedagogisk rapport  
Møte med elev og foresatte  
Overføringsmøter  

Skolen  
Avdelingsleder 
Kontaktlærer  

Fatt vedtak om 
spesialundervisning 
 

Enkeltvedtaket fattes på grunnlag av 
sakkyndig vurdering fra den 
fylkeskommunale PP-tjenesten. 
 
Opplæringsloven §§5-1, 5-3, 5-4 og 
forvaltningsloven. 

Skolen 
Avdelingsleder  

Planlegge 
 

Utarbeide IOP i samsvar med 
enkeltvedtaket. 
 

Skolen  
Avdelingsleder 
Kontaktlærer  

Planlegge, 
gjennomføre,  
evaluere 

Sette vedtaket ut i praksis.  
Utarbeide plan og følge opp eleven i 
egne fag 
 

Skolen 
Kontaktlærer  
Faglærer 

Underveisvurdering  
 

Undervegsvurderingen er en del av 
vurdering av elevens tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen, oppll §5-1. 
Underveisvurdering er omtalt i forskrift til 
opplæringsloven § 3-10. 

Kontaktlærer  
Faglærer  

Årsrapport Evaluering og veien videre  
Ved avslutningen av et opplæringsår, 
skal skolen sammen med PP-tjenesten, 
evaluere elevens opplæringstilbud og 
vurdere om eleven fortsatt har behov for 
videre vedtak om spesialundervisning. 

Skolen   
Avdelingsleder  
Kontaktlærer  
 

 

 

5. Rapportering  

Skolen skal sende en årlig rapport for tilrettelegging og gjennomføring av 
spesialundervisning, jf. punkt 9. i planen under Rapportering.  

Eventuelle mangler og avvik skal særskilt påpekes.   

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A73-10
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A73-10
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/


side 46 
 

 

 

 

 

 

RFK Reglement / Prosedyrer 
 
Opplæring 
 

 

Plan: Retningslinjer for spesialundervisning  
 
Vedlegg 3.1  
Rutiner: Tidsbegrenset enkeltvedtak  

Versjon 1.0 Revidert: 03.03.2020 

Vedlegget inneholder utfyllende retningslinjer og rutiner 
som skal ivareta elevens rett til spesialundervisning i 
overgangen mellom ungdomstrinn og videregående 
opplæring.  
 

Vedlegget inngår som 
Vedlegg 3.1 under  
Vedlegg 3, Enkeltvedtak om 
spesialundervisning,  
Rutiner: Enkeltvedtak om 
spesialundervisning  
 

Godkjent av  Seksjonssjef opplæring i 
skole 

Gyldig  
fra – til  

03.03.2020 
01.12 2022 

Dokumentansvarlig Reidun Angell  
Reidun.angell@rogfk 

Grunnlagsdokumenter  
Lover og forskrifter, 
politiske vedtak, planer, 
veiledere, brev, rundskriv 
mm  

Opplæringsloven § 5-4 
Forvaltningsloven Kap V 
Offentlighetsloven 
Personvern(GDPR), 
 
Udir 
Veilederen Spesialundervisning 
 
RFK 
Rammeverk for opplæring 

Klargjøring  
 
Tidsbegrenset  
enkeltvedtak  
 

For å sikre at nye elever i videregående skoler får 
spesialundervisning allerede ved oppstart, skal det fattes 
tidsbegrenset enkeltvedtak.  
 
Tidsbegrenset enkeltvedtak om spesialundervisning skal 
være basert på de samme kriterier som for det endelige 
enkeltvedtaket, men det fattes ut fra de opplysninger som 
skolen har på det aktuelle tidspunktet.  

mailto:Reidun.angell@rogfk
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#§5-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/behandle-personopplysninger/
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/
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1. Tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning  
 

I overgangen mellom grunnskolen og videregående skole er det anledning til å fatte 
et tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning. 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. Dette skal skje så raskt som mulig etter 
at elevene er tatt inn i videregående opplæring.  

1.1 Sjekkliste for tidsbegrenset enkeltvedtak  
Enkeltvedtaket bygger på en sakkyndig vurdering fra ungdomstrinnet og skal i 
hovedsak ivareta elevenes rett til spesialundervisning i overgangen mellom 
ungdomstrinn og videregående opplæring.  

Vedtaket skal omtale elevens behov og hva som er et forsvarlig opplæringstilbud.                           
Veilederen spesialundervisning, 7.2 
 
1.2 Kvalitetskriterier  
Et tidsbegrenset vedtak skal angi elevens opplæringstilbud og si noe om 

Vedtaket 

• Elevens navn og fødselsnummer innvilges spesialundervisning  
Varighet,  

• perioden fram til ny sakkyndig vurdering foreligger (3 mnd.) 
Innhold  

• opplæringstilbud, utdanningsprogram, avvik fra læreplanverket, vurderingsform,  
Omfang 

• antall årstimer spesialundervisning  
Organisering  

• ordinær klasse, liten gruppe, opplæring på et annet sted enn skolen 
Kompetanse 

• lærer, spesialpedagog, miljøpersonale 
Begrunnelse  

• for vedtaket  
Klageadgang  

• foreldre/elev har klagerett på enkeltvedtaket 
 
 
1.3 MAL for tidsbegrenset enkeltvedtak om spesialundervisning 
Det er utarbeidet egen mal for utforming av tidsbegrenset enkeltvedtak. Den er 
tilgjengelig i Elements.  
 
MAL finner du ved å laste ned DynamicTemplate i Elements.   
I dialogboksen for Fraser, i mappen Opplæring, ligger  
 

• tidsbegrenset enkeltvedtak (TEVSPE)  

Denne malen samsvarer med regelverket og skal brukes når skolen fatter 
tidsbegrenset vedtak for elever som er tatt inn til GK i ordinær klasse. 

 

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/
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2. Retningslinjer for tidsbegrenset enkeltvedtak 

Vedtak om spesialundervisning i overgangen mellom ungdomstrinn og videregående 

opplæring.  

• I overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring skal det fattes 

et tidsbegrenset enkeltvedtak for elever med rett til spesialundervisning.  

• Dette gjelder elever som er tatt inn etter individuell vurdering / fortrinnsrett til  

• Vg1,1. året, som går mot planlagt grunnkompetanse og har spesialundervisning.  

• Grunnkompetanse gir den enkelte en formell sluttkompetanse, samtidig som den 

også skal kunne danne grunnlag for videre påbygging til studie- eller 

yrkeskompetanse. 

• Skolen skal fatte et tidsbegrenset enkeltvedtak for elever som er tatt inn på 

individuell vurdering og som går mot planlagt grunnkompetanse i ordinær klasse.  

• 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 skal sikre elevens rett til spesialundervisning i 

overgangen mellom de ulike skoleslagene. 

• Vedtaket skal fattes på grunnlag av de opplysningene skolen har på det aktuelle 

tidspunktet 

• Vedtaket bygger på sakkyndig vurdering fra den kommunale PP-tjenesten, 

anbefalinger fra inntaksteamet i Rogaland fylkeskommune og vedtak om inntak til 

videregående opplæring.  

• Vedtaket gjelder fram til det foreligger ny sakkyndig vurdering fra den 

fylkeskommunale PP-tjenesten og til det er fattet nytt vedtak om 

spesialundervisning.  

• Ny vurdering skal skje innen 3 måneder etter skolestart.  

 

Utfyllende informasjon og veiledning i utforming av enkeltvedtak og tidsbegrenset 

enkeltvedtak finnes i vedlegget:  

Enkeltvedtak om spesialundervisning, Veileder – arbeid med enkeltvedtak.  

Veilederen er et vedlegg til dette styringsdokumentet, Retningslinjer for 

spesialundervisning. I veilederen finnes MAL med eksempel på hva vedtaket skal 

inneholde.  

I veilederen finnes eksempel på hva tidsbegrenset enkeltvedtak bør inneholde  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10650/0/0/0/0/Enkeltvedtak_om_spesialundervisning%2C_veileder.pdf?Company=rfk
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RFK Reglement / Prosedyrer 
 
Opplæring  

Plan: Retningslinjer for spesialundervisning 
 
Vedlegg 4   
Rutiner: Utarbeiding av individuell opplæringsplan, IOP 

Versjon 1.0 Endret: 30.12.2021 

Dokumentet inneholder retningslinjer og rutiner for 
planleggings- og gjennomføringsfasen, utforming av 
individuell opplæringsplan, IOP.  
 

Dokumentet er vedlegg 4 i 
Retningslinjer for 
spesialundervisning 

Godkjent av Seksjonssjef opplæring i 
skole 

Gyldig          
fra – til 

01.08.2021 
01.12.2022 

Dokumentansvarlig Reidun Angell 
Reidun.angell@rogfk.no  

Grunnlagsdokumenter 
Lover og forskrifter, 
politiske vedtak,  
planer, veiledere,  
brev, rundskriv, m.m.  
 

Opplæringsloven § 5-5 
Forvaltningsloven  
Personvern(GDPR), 

 
KD  
Organisering av elevene 
 
Udir:  
Veilederen Spesialundervisning 
 
RFK 
Veilederen Enkeltvedtak om spesialundervisning  
 

Klargjøring Det skal utarbeides individuell opplæringsplan, IOP, for 
alle elever som får spesialundervisning, Oppll § 5-5. 
«For elev som får spesialundervisning, skal det 
utarbeidas individuell opplæringsplan.»  
 
IOP er et arbeidsverktøy for skolen og læreren som skal 
sikre at elevens opplæringstilbud blir i samsvar med det 
som eleven har rett til etter enkeltvedtaket. 
 
Enkeltvedtak om spesialundervisning gir de absolutte 
rammene for den individuelle opplæringsplanen, IOP-en. 
 

mailto:Reidun.angell@rogfk.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#§5-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/behandle-personopplysninger/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/behandle-personopplysninger/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/behandle-personopplysninger/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/organisering-av-elevene/id2558137/
https://www.regjeringen.no/contentassets/f94154aa3d2b491ba1ac2f7f658cb019/veiledning-om-organisering-av-elevene_oppdatert-april-2017.pdf
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
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1. Individuell opplæringsplan - IOP  
 

Den individuelle opplæringsplanen, IOP-en, skal bidra til å sikre at eleven får et 
likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Hensikten med en IOP er å utvikle praktiske 
planer til hjelp i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen for elever 
som har spesialundervisning.  

Rogaland fylkeskommune har utviklet et elektronisk planleggingsverktøy som skal 
være til hjelp i arbeidet med individuelle opplæringsplaner. IOP-logg skal bidra til å 
profesjonalisere skolens arbeid med spesialundervisning, blant annet ved å sikre at 
lovverket knyttet til utformingen av IOP følges og at god vurderingspraksis blir 
ivaretatt.  

Beskrivelser av mål, innhold, arbeidsmåter, vurderingsformer og organisering i en 
IOP skal så langt som mulig samordnes med planen for den ordinære opplæringen. 
Målet er at eleven skal få et helhetlig opplæringstilbud. 

Den individuelle opplæringsplanen, IOP-en, er arbeidsverktøyet for skolen og 
læreren som skal sikre at opplæringstilbudet til eleven er i samsvar med det som 
eleven har rett til etter enkeltvedtaket.  Planen skal vise mål, innhold og hvordan 
opplæringen skal drives. Den skal gi et godt grunnlag for å evaluere den opplæringen 
eleven får.  

Det er ikke noe krav i opplæringsloven om at foreldrene/eleven må samtykke til IOP. 
Det er heller ikke nødvendig å signere IOP før skolen kan begynne å bruke den. 

IOP-en er det arbeidsdokumentet skolen har utformet på grunnlag av enkeltvedtaket. 
Dersom enkeltvedtaket ikke blir påklagd av foreldrene/eleven, anses det som at 
foreldrene/eleven har godtatt innholdet i opplæringstilbudet. Foreldrene/eleven bør 
imidlertid få en kopi av IOP. 

Eleven/foreldrene kan klage til skolen dersom spesialundervisningen ikke 
gjennomføres slik det er fastsatt i enkeltvedtaket, jf. klageretten i vedlegg 3, 
Retningslinjer for enkeltvedtak.  

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt planarbeid og å sikre at de IOP-
ene som utarbeides, er innenfor lovens krav.  

Skolen skal vurdere og evaluere elevens utvikling og hvordan opplæringstilbudet 
fungerer. Grunnlaget for evalueringen er IOP-en, underveisvurderingen og 
Halvårsvurderingen og Årsrapporten.  

Skolen skal utarbeide en årsrapport for alle elever med spesialundervisning. Se 
retningslinjer for Årsrapport, Vedlegg 5.  
 
Fasen hvor skolen vurderer og evaluerer elevens utvikling og hvordan 
opplæringstilbudet fungerer, er i hovedsak regulert i bestemmelsene om 
spesialundervisning § 5-1 og unntak fra reglene om innholdet i opplæringen og om 
kompetansekrav § 5-5. 
 
Vedlegg 5 i dette styringsdokumenter gir utfyllende retningslinjer og rutiner for 
utarbeiding av Årsrapport.  
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-5
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2. Retningslinjer for individuelle opplæringsplaner – IOP  
 

• Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP), for alle elever som i et 

enkeltvedtak gis rett til spesialundervisning. Fasen er regulert i §§ 5-1 og 5-5.  

• Den sakkyndige vurderingen fra den fylkeskommunale PP-tjenesten og 

enkeltvedtak om spesialundervisning, danner grunnlaget for hva den individuelle 

opplæringsplanen skal inneholde 

• Enkeltvedtaket om spesialundervisning gir de absolutte rammene for den 

individuelle opplæringsplanen.  

• IOP-en skal utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet. Det vil 

være aktuelt å begynne planleggingsarbeidet før enkeltvedtak om 

spesialundervisning er fattet, planen kan ikke ferdigstilles før det endelige 

vedtaket om spesialundervisning foreligger. 

• IOP-en skal bygge på enkeltvedtak om spesialundervisning og den kan ikke 

inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn de som kommer frem av 

enkeltvedtaket.  

• Den individuelle opplæringsplanen, IOP-en, skal bare omfatte de 

fagene/områdene som eleven skal ha spesialundervisning i og som går fram av 

enkeltvedtaket.  

• Det skal ikke gjøres andre avvik i IOP-en enn det som er nedfelt i enkeltvedtaket.  

• Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket,  Overordnet del, Fag- og 

timefordeling og utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til. 

• Noen elever har behov for mål som forutsetter et alternativt innhold i større deler 

av opplæringen. Målene må være omtalt i sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket.  

• All vurdering skal skje i tråd med vurderingsforskriften. 

• Halvårsvurderingen og annen underveisvurdering, skal skje på grunnlag av 

målene formulert i elevens IOP, se Overordnet del 3.2 

• IOP-logg skal brukes ved utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP), for 

elever som mottar spesialundervisning. 

 
Utfyllende informasjon og veiledning i utforming av individuell opplæringsplan – IOP- 
finnes i Vedlegg til dette dokumentet, Individuell opplæringsplan, Veileder – arbeid 
med IOP og IOP-logg. 
 
 
2.1 Saksgang 
Saksgang for arbeid med individuell opplæringsplan er nærmere utdypet i Veilederen 
spesialundervisning 
 

• Planlegging og gjennomføring – fase 5  - IOP  

• Evaluering og veien videre- fase 6.  –  Årsrapport 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-og-timefordeling/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-og-timefordeling/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/utdanningsprogram/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens-praksis/3.2-undervisning-og-tilpasset-opplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
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3. Kjennetegn for god praksis  

Skolen må drøfte og ta stilling til følgende spørsmål ved utarbeiding av IOP  

Handling Merknad 

Er elevens rettigheter 
ivaretatt i IOP- en? 

IOP skal være i samsvar med sakkyndig vurdering og 
enkeltvedtak om spesialundervisning.  

Hvilke forhold skal 
ligge til grunn for 
innholdet i IOP-en? 

Enkeltvedtakets vurdering av elevens behov, evner og 
forutsetninger, beskrivelse av opplæringsmål, omfang, 
avvik fra læreplanverket og opplæringsloven. 

Er skolens praksis i 
samsvar med 
enkeltvedtaket? 

Skolen skal planlegge og gjennomføre opplæringen til 
eleven slik at eleven får den spesialundervisningen han 
eller hun har krav på.  
Skolens praksis skal være i samsvar med enkeltvedtaket. 

Er innholdet i IOP-en 
og de oppsatte målene 
i tråd med 
læreplanverket?  

Kompetansemålene skal hentes fra læreplaner for fag 
innenfor utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til og 
overordnet del. Det skal være nedfelt i enkeltvedtaket 
hvilke kompetansemål eleven skal ha opplæring i.  

Går det klart og tydelig 
fram av IOP- en hva 
opplæringen 
inneholder? 

På grunnlag av enkeltvedtaket skal IOP-en 
beskriveopplæringstilbudet, utdanningsprogram, mål for 
opplæringen, hva opplæringen skal inneholde, hvordan 
den skal drives, avvik fra læreplanverket og 
vurderingsform.  
 
IOP-en skal være samordnet med klassens plan for 
ordinær opplæring.  

Hvilken progresjon er 
realistisk å planlegge 
for i opplæringen?  

Den sakkyndige vurderingen skal omtale hva som er 
realistisk måloppnåelse for eleven. Hva kan bidra til at 
eleven øker sin kompetanse innenfor de planlagte 
målområdene/fagene?  
 
I utforming av målene må det legges til grunn progresjon 
som gir økt kompetanse og utvikling. 

Er elev og foreldre 
gjort kjent med 
innholdet i IOP-en? 

Skolen trenger ikke få en godkjenning av den individuelle 
opplæringsplanen fra foreldrene/eleven. 
Foreldrene/eleven skal gjøres kjent med innholdet i IOP-
en og få en utskrift av IOP rapporten. 

Er eleven involvert i 
underveisvurderingen 
og kjenner til de 
oppsatte målene i IOP-
en? 

Med utgangspunkt i læreplanene skal eleven kjenne til  

• valg av kompetansemål  

• læringsmål / egne mål i IOP-en 

• egen utvikling i forhold til målene for opplæringen 

Blir elevens 
måloppnåelse vurdert i 
tråd med vurderings-
forskriften?   

Elever med rett til spesialundervisning skal også ha 
underveisvurdering knyttet til innholdet i IOP. Elevens 
IOP skal inkludere vurderingsformer og konkretisere 
verktøy for vurdering. Ulike verktøy har ulike formål.  
 
Vurdering for elever med IOP er nærmere omtalt i 
Veileder for arbeid med IOP.  
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Handling Merknad 

Blir behov for 
endringer av mål i IOP-
en vurdert? 

Elevens læringsutbytte og måloppnåelse underveis i 
opplæringsløpet gir indikasjoner om IOP er tilpasset 
eleven, eller om det bør gjøres justeringer. 

Hvor mye kan skolen 
justere IOP-en? 

Skolen kan justere IOP dersom den mener det er 
nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig 
opplæringstilbud, eller at et annet tilbud vil gi eleven et 
bedre læringsutbytte. 
Justeringene eller endringene i IOP-en må være innenfor 
enkeltvedtaket. Er endringene omfattende så kan være 
nødvendig å fatte nytt enkeltvedtak.  

Vurderes behov for ny 
henvisning til PPT?  

I vurdering av eleven sin utvikling og om endring av mål i 
IOP er så omfattende at det er behov for å fatte nytt 
enkeltvedtak, må skolen sammen med PP-tjenesten 
vurdere om det er behov for justeringer i den sakkyndige 
vurderingen. Event. Vurdere om det er behov for å skrive 
en helt ny sakkyndig vurdering. 

Er det fortsatt behov 
for spesialundervisning  

Blir det vurdert om eleven fortsatt har behov for 
spesialundervisning  
 

Evalueres og vurderes 
elevens opplæring og 
utvikling   

Skolen skal årlig vurdere opplæringen eleven har fått. Det 
skal hvert år skrives en årsrapport. 
 

 

 

4. Fordeling av ansvar/oppgaver 

 

Oppgave Merknad Ansvar  

Kontrollerer samlerapporter 
 

Enkeltvedtak, IOP, 
halvårsvurdering, årsrapport  

SOS 

Legge til rette for og se til at 
IOP blir utarbeidet innenfor 
lovens krav  
 

Det overordnede ansvaret ligger 
hos rektor og/eller den 
avdelingslederen rektor har 
delegert dette ansvaret til 

Skolen  
Rektor  

Informere om elever med 
rett til spesialundervisning til 
kontaktlærer og andre som 
skal gi spesialundervisning.  

Skolen skal utarbeide IOP på 
grunnlag av sakkyndig vurdering og 
enkeltvedtak om  
spesialundervisning.  

Skolen 
Avdelingsleder 
Kontaktlærer  
Faglærer  

Koordinere og utarbeide 
IOP for eleven 

Samordne planlegging i IOP-en, 
evaluere og vurdere mål  

Kontaktlærer 

Utarbeide IOP i fag  har ansvar for å planlegge, 
gjennomføre og evaluere plan for 
sitt fag   

Faglærer 

Gjennomføre 
Vurdere   

Samarbeide og samordne planen, 
ta med andre faglig ansvarlige   

Team 

Evaluere og følge opp  Evaluere opplæringstilbudet  Avdelingsleder  
Kontaktlærer  

 



side 54 
 

5. Årshjul /tidsplan for arbeid med IOP  
 

Tidsplan for de viktigste milepælene i arbeid med IOP  

Måned  Aktivitet  Merknad  Ansvar  

Skolestart - 1. halvår 

Aug  
 

Legge til rette for 
elevdokumentasjon for 
planlegging av elevens 
opplæringstilbud.  

Foreldremøter og 
oppstartsamtaler skole  
elev / foreldre  
Samtykke til enkeltvedtak 

Skolen  
 

Kartlegging, pedagogisk 
rapport  
Tidsbegrenset enkeltvedtak  

Informasjon til kontaktlærer / 
faglærer /andre  

Skolen  
PPT 

Sept  Sakkyndig vurdering nye 
elever  
Enkeltvedtak  
Starte planlegging – IOP  

Systematisk kartlegging av 
elevenes utbytte av 
undervisningen 

Skolen  
PPT 

Okt  
 

Enkeltvedtak  
IOP   

Innhold i IOP gjøres kjent for 
elev/foresatte, sendes hjem  
Det skal legges stor vekt på 
ev. merknader fra 
elev/foreldre. 

Skolen  
Avd.leder 

Nov 
Des 

Gjennomføring  
Underveisvurdering  

Vurdere elevens 
læringsutbytte med bakgrunn 
i IOP.  

Skolen 
Lærere  

Jan  Underveisvurdering /  
1. Halvårsvurdering 

jf. forskrift oppll. Kap. 3  
Sendes hjem  

Skolen  
Lærere  

Søknad til videregående opplæring - 2. halvår 

Søknad om fortrinn og individuell behandling  

Feb  Vedlegg til søknad:  
IOP  
1. Halvårsvurdering  
(Årsrapport, utvidet tid)  

Søknad om fortrinn og 
individuell behandling - 01.02 

Elev / 
foreldre 
Skolen  
PPT 

Søknad fellesinntak – meldeskjema  

Mars 
Apr 

Gjennomføring  
Underveisvurdering   

 Skolen  

Mai 
Juni 

2. Halvårsvurdering   
Årsrapport  
Kompetansebevis  
Vedlegg til kompetansebevis  

jf. forskrift oppll. Kap. 3  
Sendes hjem 
 
Overføringsmøter nye elever 

Skolen 
PPT  

Uke  
1-52  

Fortløpende vurdering av 
elevens utbytte av 
opplæringen  

 Skolen  

Skoleslutt - medio juni 
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6. Rapportering  
 

Skolen skal skrive en årlig rapport om elevens opplæring og utvikling. Årsrapporten 
skal sendes til eleven/foreldrene og fylkeskommunen. 
 
Skolen skal også sende en årlig rapport på tilrettelegging og gjennomføring av 
spesialundervisning til fylkeskommunen, punkt 9 i denne planen under Rapportering.  
 
Eventuelle mangler og avvik skal særskilt presiseres.  

Tidspunkt  Rapport Overordnet ansvar   

10. okt  Enkeltvedtak og IOP Skolen  
Avdelingsleder   

15. jan  1. halvårsvurdering  Avdelingsleder  
 

15. jun  2. halvårsvurdering  
Vedlegg til kompetansebevis  
Årsrapport  

Avdelingsleder  

 
 
6.1 Dokumentasjon - Planlegging, gjennomføring og evaluering  
Rapportene som dokumenterer elevens måloppnåelse og hvilken opplæring elven 
har fått, genereres fra IOP-logg. IOP-rapporten viser organisering og plan for 
innholdet i opplæringen, fagene og valgte kompetansemål. Halvårsvurderingen viser 
gjennomføring, underveisvurdering / halvårsvurdering og elevens måloppnåelse av 
de oppsatte målene. I tillegg vedlegg til kompetansebevis og årsrapport. 

IOP-en, halvårsvurderingen og årsrapporten skal sendes elev/foresatte elektronisk 
via fylkeskommunens arkivsystem, Elements. 

Opplæringsavdelingen ved spesialrådgiver skal stå som kopimottaker. Skolens PP-
rådgiver legges til som kopimottaker etter avtale.  

Dette er viktig dokumentasjon på om eleven får den opplæringen eleven har rett på 
etter enkeltvedtaket.  

Rapportene skrives ut i IOP-logg og skal lagres i RFKs arkivsystem (Elements), i tråd 
med RFKs arkivplan 

• IOP  

• 1. og 2. halvårsvurdering  

• Årsrapport  

• Kompetansebevis  

• Vedlegg til kompetansebevis   

Dersom det skjer vesentlige endringer i elevens forutsetninger som medfører at det 
blir behov for ny sakkyndig vurdering, nytt enkeltvedtak og endringer i IOP-en, så 
skal rutinene som er beskrevet i Vedlegg 2 og 3 for sakkyndig vurdering og 
enkeltvedtak, følges.  

  

https://rogfk.arkivplan.no/content/view/full/466503
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RFK Reglement / Prosedyrer 
 
Opplæring   

Plan: Retningslinjer for spesialundervisning 
 
Vedlegg 4.1  
Rutiner: Utarbeiding av Årsrapport  

Versjon 1.0 Revidert: 01.12.2021 

Dokumentet inneholder retningslinjer og rutiner 
for utarbeiding av årsrapport for elever med 
spesialundervisning.   

Vedlegget inngår som Vedlegg 4.1 
under Vedlegg 4,  
Utarbeiding av IOP,  
Rutiner: Utarbeiding av Årsrapport 
 

Godkjent av  Seksjonssjef 
opplæring i skole 

Gyldig  
fra – til  

01.12.2020 
01.12.2022 

Dokumentansvarlig  Reidun Angell  
reidun.angell@rogfk.no  

Grunnlagsdokumenter 
Lover og forskrifter, 
politiske vedtak, planer, 
veiledere, brev, 
rundskriv, mm  
  

Opplæringsloven §§ 5-1, 5-5  
 
Udir  
Veilederen Spesialundervisning  
 
RFK  
Rammeverk for opplæring med tilhørende 
styringsdokumenter   

Klargjøring  
 
Årsrapport  

Skolen skal vurdere elevens utvikling og hvordan 
opplæringstilbudet fungerer.  
 
Skolen skal utarbeide en årsrapport for alle elever med 
spesialundervisning, se opplæringsloven § 5-5 andre 
ledd.  
 
Årsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over den 
opplæringen eleven har fått, og en vurdering av 
utviklingen til eleven. 

mailto:reidun.angell@rogfk.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-5
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/6.4/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8729/0/0/0/0/Rammeverk_for_opplaering_hoveddokument.pdf?Company=rfk
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-5
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1. Retningslinjer for Årsrapport  
 

• Skolen skal utarbeide en årlig rapport, Årsrapport, for alle elever med 

spesialundervisning, opplæringsloven § 5-5 andre ledd.  

• Årsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, og 

en vurdering av utviklingen til eleven.  

• Ut fra de målene som er satt i elevens IOP må skolen vurdere  

o elevens opplæring– hva har vært bra og mindre bra i opplæringen 

o om elevens utvikling vært som forventet sett i forhold til målene i IOP-en  

o om målene fortsatt er relevante eller om det er behov for å justere dem  

o om det er behov for å justere eller endre organisering og arbeidsmåter 

o om det fortsatt er behov for spesialundervisning 

• Elevene skal trekkes aktivt med i vurderingen av sin trivsel, læring og utvikling 

• Skolen skal i samarbeid med foreldrene og eleven, vurdere om det er behov for 

videre spesialundervisning, eller om eleven kan få tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære opplæringstilbudet. PP-tjenesten bør være med i denne vurderingen.  

• Grunnlaget for vurdering av om eleven har behov for videre spesialundervisning, 

vil være årsrapporten, de oppsatte målene i IOP-en og halvårsvurderingen av 

elevens måloppnåelse. Fasen er regulert i §§ 5-1 og 5-5.  

• Ved gjentatt henvisning til PP-tjenesten er det i første omgang elevens IOP, 

halvårsvurderingene og årsrapporten som danner grunnlaget for skolens 

henvisning. 

• Årsrapporten skal utarbeides og legges ved henvisning til PP-tjenesten i 

forbindelse med søknad om utvidet rett, jf. retningslinjer for søknad om utvidet 

opplæringstid i videregående skole. 

• Årsrapporten skal utarbeides i IOP-logg. Se eksempel på årsrapport med en 

nærmere beskrivelse av hvilke problemstillinger skolen må tenke gjennom i 

Veileder for arbeid med individuell opplæringsplan – IOP.  

• Årsrapport skal skrives ut ved skoleslutt hvert år og sendes hjem til elev / foreldre, 

frist 1. juni.   

• Den årlige rapporten (årsrapporten) skal også arkiveres i fylkeskommunens 

arkivsystem, pt Elements. 

 

Jf. Spesialundervisning – saksgang, Fase 6 – Evaluering 

 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
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RFK Reglement / Prosedyrer 
 
Opplæring 
  

 

Plan: Retningslinjer for spesialundervisning 
 
Vedlegg 5  
Rutine: Kartlegging av elevens utbytte av opplæringen  

Versjon 1.0 Revidert: 03.12.2020 

Dokumentet inneholder retningslinjer og rutiner for 
kartlegging av elevens utbytte av opplæringen. 
Gjelder elever med rett til spesialundervisning.    

Dokumentet er vedlegg 5 i  
Retningslinjer for 
spesialundervisning 

Godkjent av  Seksjonssjef for 
opplæring i skole  

Gyldig  
fra – til  

03.12.2020  
01.12.2022 

Dokumentansvarlig   

Grunnlagsdokumenter 
Lover og forskrifter  
Politiske vedtak, planer, 
veiledere, brev, rundskriv, 
mm   

Opplæringsloven  
§§ 1-1, 1-3 og § 5-1 første ledd, § 8-2  
Forskriften til Opplæringsloven kap. 3  
 
Udir. 
Veilederen Spesialundervisning 

Klargjøring  Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte som 
sikrer at lærerne vurderer om alle elever får et 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Ansvaret for å 
vurdere om en elev har et tilfredsstillende utbytte ligger 
hos rektor på den enkelte skole. 
 
Grunnlaget for vurderingen vil være IOP, 
underveisvurderingen og årsrapporten. Fasen er 
regulert i §§ 5-1 og 5-5.  Basert på en slik kartlegging 
skal skolen tilpasse opplæringen for elever som har 
vansker med å følge opplæringen og som ikke får 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 
 
Styringsdokumentet Tilrettelagt opplæring i ordinære 
klasser beskriver nærmere tilrettelagt opplæring og 
kartlegging av eleven gjennom identifisering, 
kartlegging og systematisk oppfølging. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
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
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1. Vurdere om eleven har tilfredsstillende utbytte av 
opplæringstilbudet.  
 

Kartlegging av elevens forutsetninger, kan gi relevant informasjon for arbeidet med å 
utforme IOP. Hovedtyngden av kartleggingen gjøres ved bruk av dokumentasjon som 
følger elevens søknad om inntak til videregående opplæring. Det vil være kartlegging 
av behov for medisinsk og /eller pleiefaglig oppfølging i skoletiden, observasjoner og 
kartlegging gjort av PP-tjenesten, utfyllende informasjon fra foreldre, eleven selv, 
avgiverskole og andre støttetjenester rundt eleven.  

Tilfredsstillende utbytte vil være skjønnsmessig og det er ikke noe entydig kriterium 
for hva som er tilfredsstillende utbytte og som vil gi eleven best mulig utbytte. Eleven 
trenger ikke ha et optimalt / fullt utbytte av opplæringen for likevel å ha et 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det er sjelden at en elev enten har fullt 
utbytte eller ikke noe utbytte av opplæringen. Som regel er det tale om et større eller 
mindre utbytte. Eleven kan ha tilfredsstillende utbytte på noen områder, men ikke 
andre.  

For å sikre at eleven kan nå sine realistiske opplæringsmål må skolen se på 
opplæringen, hva som er realistiske mål for opplæringen, sett i forhold til elevens 
utviklingsmuligheter.  

1.1 Punkter til bruk i kartleggingsarbeidet 
Når eleven har fått fastsatt sine individuelle opplæringsmål, kan skolen vurdere om 
det opplæringstilbudet eleven får, er forsvarlig. 
 
Skolen må vurdere 

• elevens utviklingsmuligheter   

• hvilke opplæringsmål som er realistiske for eleven   

• hva som vil være et forsvarlig utbytte av opplæringen. 

Organisering av opplæringen, mål og innhold  

• målene for opplæringen  

• hvordan disse ivaretas i opplæringen? 

• Innholdet i opplæringen. 

Rammene for opplæringen  

• gruppens størrelse, bruk av mindre grupper i opplæringen, antall lærere, 
hjelpemidler som brukes. 

Elevenes forutsetninger og behov 

• tilpasset opplæring, særlige behov i elevgruppen?  

• hvor mye individuell hjelp eller veiledning og tilpasning gis innenfor gruppen? 

Differensieringstiltak 

• hvilke organisatoriske og pedagogiske differensieringstiltak brukes?  

• arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø?  

• hvor mye individuell hjelp, veiledning og tilpasning innenfor gruppen? 
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2. Retningslinjer for kartlegging av elevens utbytte av opplæringen 
 

• Skolen skal gjennomføre en pedagogisk kartlegging av alle elever som mottar 

spesialundervisning, det gjelder også elever som mottar spesialundervisning i 

mindre grupper organisert som Arbeidstrening/Hverdagslivstrening/GK i egen 

gruppe 

• Skolen skal kartlegge innholdet i opplæringstilbudet for å avgjøre om eleven får 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  

• Skolen må gjøre en vurdering av om eleven kan få et tilfredsstillende utbytte 

innenfor rammen av det opplæringstilbudet eleven er tatt inn til. 

• Skolen må vurdere hva som er et forsvarlig utbytte opp mot de opplæringsmålene 

som er realistisk for eleven. 

• Skolen skal vurdere elevens utvikling og hvordan opplæringstilbudet fungerer  

• Etter at skolen har kartlagt hva opplæringen består av, elevens ferdigheter og 

behov for tilrettelegging i undervisningen, må det vurderes om tilbudet gir eleven 

et tilfredsstillende utbytte.  

• Elevens forutsetninger og behov skal vurderes fortløpende og systematisk opp 

mot kompetansemål, opplæringsplaner og rammer for opplæringen.  

• For elever som har svært lite utbytte av opplæringstilbudet, vil det være behov for 

at hele opplæringen tilpasses spesielt. 

• Skolen må vurdere om endringer i organiseringen, tilretteleggingen og 

gjennomføringen kan øke elevenes måloppnåelse innenfor det planlagte 

opplæringstilbudet. 

• Kartlegging av elevens læringsforutsetninger skal bidra til at PP-tjenesten får et 

forsvarlig grunnlag til å utarbeide ny sakkyndig vurdering. Den skal vil også gi 

relevant informasjon til arbeidet med å utforme IOP 

• Vurderer skolen at eleven ikke vil ha tilfredsstillende utbytte av opplæringen slik 

den er planlagt, skal saken drøftes med PPT. 
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3. Kjennetegn på god gjennomføring  
 

Skolen skal vurdere og følge opp om eleven får et tilfredsstillende utbytte gjennom at: 

Handling  Merknad  

Skolen har en innarbeidet 
fremgangsmåte som sikrer at 
lærerne fortløpende vurderer 
om elevene har tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen. 

Elevenes forutsetninger og behov vurderes 
fortløpende og systematisk opp mot 
kompetansemål og læringsmål, individuell 
opplæringsplan og rammer for opplæringen. 

Skolen vurderer om endringer i 
organiseringen, tilretteleggingen 
og gjennomføringen kan øke 
elevenes måloppnåelse innenfor 
den planlagte opplæringen. 
 

Skolen må vurdere om endringer kan føre til at 
eleven får tilfredsstillende utbytte, eks: 

• vurderingspraksis, arbeidsmåter, andre 
arbeidsoppgaver, annet lærestoff og andre 
læremidler.  

• endringer i læringsmiljøet, variere 
organisering av og intensiteten i opplæringen 
øker læringsutbytte.  

• organisatoriske / pedagogiske 
differensieringstiltak   
 

Skolen sørger for at nødvendige 
endringene i skolens praksis blir 
fulgt opp. 

Skal følge opp tiltak gjennom klare prosedyrer 
for ansvarsplassering og -avgrensing 

Skolen sørger for å sette i gang 
nødvendig undersøkelser for å 
finne ut om elevens rett til 
spesialundervisning blir fulgt 
opp 

Skolen har en fremgangsmåte som er kjent og 
blir fulgt av lærerne for hvordan de skal gå frem 
for å vurdere behovet for spesialundervisning.  
 
Eleven henvises til PPT for sakkyndig vurdering 
i eget henvisningsskjema 
 

Underveisvurdering Kontaktlærers faglige samtaler om elevens 
utvikling og læring §3-10 
 

 

 

3.1 Rapportering  
Skolen må vurderer framgangsmåten for å kartlegge elevens utbytte av opplæringen.  
Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, individuell opplæringsplan, underveisvurdering og 
halvårsvurdering dokumenterer skolens system for å vurdere elevens utbytte av 
opplæringen.  
 
Jf. Retningslinjer for sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan, 
IOP.   

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
https://rfka-my.sharepoint.com/personal/reidun_angell_rogfk_no/Documents/Arbeid%20med%20forvaltningsplan/2022/tvikling%20og%20læring%20§3-10
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4. Fordeling av ansvar og oppgaver 
Aktør  Oppgave  Merknad  

Rektor  
 

Sørge for at skolen har en 
innarbeidet praksis for å kartlegge 
elevenes utbytte av opplæringen 
og jevnlig evaluere denne.  

Avdelingsleder følger opp 
spesialundervisning, har et 
særskilt ansvar for dette 
arbeidsområdet 

Avdelingsleder  Skal samordne og koordinere 
kartleggingsarbeidet av elevenes 
utbytte.  

Vurdere om det er behov for 
ytterligere tiltak / ressurser i 
samarbeid med PPT. 

Kontaktlærer Underveisvurdering for å avdekke 
om det er behov for å endre 
innhold i spesialundervisning 

Fortløpende vurdering av mål 
og måloppnåelse i IOP-en 

Faglærer Underveisvurdering  Fortløpende vurdering av mål 
og måloppnåelse i egne fag.  

PPT  Utreder og gir en tilråding til 
skolen om eleven har behov for 
spesialundervisning eller ikke.  

Sakkyndig vurdering består 
av en utredning som 
innebærer både kartlegging, 
vurdering og en tilråding. 

 
5. Årshjul for gjennomføring  

 
Tidsplan for viktige aktiviteter  

Måned  Aktivitet  Merknad  Ansvar  

Skolestart - 1. halvår 

Aug  
 

Kartlegging, 
pedagogisk rapport  
 

Foreldremøter og oppstartsamtaler 
skole elev / foreldre  
Samtykke til enkeltvedtak 

Skolen  
PPT 
 

Sept  Sakkyndig vurdering 
nye elever  

Systematisk kartlegging av 
elevenes utbytte av 
undervisningen 

Nov 
Des 

Underveisvurdering  Vurdere elevens læringsutbytte 
med bakgrunn i IOP.  
Vurdere behov for utvidet tid 

Skolen 
Lærer  
PPT 

Jan  Underveisvurdering /  
1. Halvårsvurdering 

jf. forskrift oppll. Kap. 3  
 

Skolen  
Lærer  

Søknad om fortrinn og individuell behandling  

Feb  1. Halvårsvurdering  
 

Årsrapport, utvidet tid Skolen  
Lærer  

Mars 
Apr 

Underveisvurdering    Skolen  

Mai  
Juni  

2. Halvårsvurdering   
 

jf. forskrift oppll. Kap. 3  
Overføringsmøter nye elever 

Skolen 
PPT  

Juni Årsrapport  Skolen  
 

Uke  
1-52  

Fortløpende vurdering 
av elevens utbytte av 
opplæringen  

Fortløpende vurdering av mål og 
måloppnåelse i IOP-en 

Skolen  
PPT 

Skoleslutt - medio juni 

 


