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mailto:reidun.angell@rogfk.no
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8729/0/0/0/0/Rammeverk_for_opplaering_hoveddokument.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
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Innledning  

Denne veilederen er tenkt som en ressursbank hvor undervisningspersonale kan hente 

informasjon og ideer til arbeidet med egne undervisningsplaner. Det er et ønske at den 

enkelte skole bidrar til å utvikle ressursbanken gjennom forslag og gode ideer til 

systemiske, organisatoriske og pedagogiske tiltak til bruk i planlegging, gjennomføring 

og oppfølging av undervisning for elever med behov for og rett til spesialundervisning.  

Veilederen har til hensikt å tydeliggjøre innhold og rammer for tilrettelegging og 

tilpasning etter Kapittel 5 i opplæringsloven. Den skal også sikre at elevene blir 

inkludert i skolemiljøet. 

Veilederen gir føringer for samarbeidet internt på skolen og mellom skolene. Målet er 

at den skal bidra til ideskaping og erfaringsutveksling. 

Veilederen skal gjøre det lettere for skolen å informere elever, foresatte og andre 

samarbeidspartnere i kommunen og grunnskolen om hvordan spesialundervisningen 

er organisert for våre elever i Rogaland fylkeskommune.  

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

Utdanningsdirektoratet, er det gitt utfyllende informasjon og veiledning på mange 

områder.  

I Veilederen spesialundervisning (Udir) og Retningslinjer for spesialundervisning 

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

ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også 

informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen.  

I retningslinjer for spesialundervisning er det henvist til lover og forskrifter, lovpålagte 

oppgaver og områder som har betydning for saksbehandling og forvaltning knyttet til 

OL Kap.5,rett til spesialundervisning.  

Denne veilederen har ikke som mål å gjenta denne informasjonen. Her vil vi vise til 

relevant informasjon og legge til direkte lenker til områder vi anser som mest relevant 

for å skape et forsvarlig og godt opplæringstilbud for elevene. Det vil være et spesielt 

fokus på elever med behov for omfattende hjelp og tilrettelegging. For noen vil det 

være stor grad av pleie og omsorg.                                                                                         

 

 

 

 
 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/videregaende-skoler/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring
https://www.udir.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Retningslinjer_for_spesialundervisning.pdf?Company=rfk
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
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Bakgrunn  
Det er gjennomført en rekke undersøkelser som på sikt kan få betyndning for arbeidet 

med spesialundervisning i skolen. Her har vi valgt å vise til de rapportene vi mener er 

mest relevante.  

Stortingsmelding Meld.St.6 (2019-2020), bygger blant annet på rapportene fra 

Nordahl-utvalget om spesialundervisning i dagens skole og Stoltenberg-utvalget om 

kjønnsforskjeller i skolen; Inkluderende fellesskap for barn og unge, og Nye sjanser- 

bedre læring.  

Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å være tettere på, tidligere innsats og 

inkluderende fellesskap helt fra barnehagen og ut videregående opplæring.  

Opplæringslov-utvalget ble oppnevnt for å revidere opplæringsloven. Her er utvalgets 

forslag til ny opplæringslov, NOU 2019:23.   

Lied-utvalget har sett nærmere på struktur og innhold i videregående opplæring. 
Utvalget forslår tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir 
bedre kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse, 
 NOU 2019:25 Med rett til å mestre.  

Rapporten om bruk av tvang og makt i skolen viser at regelverket er utydelig og 

praksis varierer mellom skoler. Regjeringen vil innføre klarere grenser for bruk av 

tvang og makt i barnehager og skoler. KUD vil sende forslag til nye regler om bruk av 

tvang og makt i skolen på høring våren 2021.  

Ytterligere informasjon vil du finne her: 

Kunnskapsdepartementet (KD) – har blant annet ansvar for skole og opplæring, 

forskning og integrering. 

Skole og videregående opplæring. 

Her finner du nyheter, meldinger og dokumenter som gjelder skole og opplæring.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-3/id2627718/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-3/id2627718/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-201925-med-rett-til-a-mestre/id2685506/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/bruk-av-tvang-og-makt-i-skolen/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/id1408/
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Digital ressursbank 

Det er lagt vekt på at veilederen skal være digital. For å gjøre ressursarbeidet lettere 
for skolen og lærerne, har vi valgt å lenke direkte til de områdene det blir henvist til og 
som vi mener er viktige for det arbeidet skolen skal gjøre.Tanken er at skolene selv 
skal bidra i utviklingen av denne digitale ressursbanken.  
 
I denne veilederen er det et spesielt fokus på spesialundervisning gitt i mindre grupper. 
 

Rogaland fylkeskommune  
Rogfk.no er fylkeskommunens offentlige portal og er rettet mot elev, foresatte og andre 
samarbeidspartnere i kommunene og grunnskolene.  
 
Her er utfyllende informasjon om opplæring i skole,  spesialundervisning i 
videregående opplæring, informasjonsskriv om søking  og regler for 1. februarinntaket, 
Her finner du mer informasjon om  inntak for søkere med særlige behov, PPT og OT  
og en Håndbok for samarbeid barnevern og skole.   
 
På Vilbli.no finnes mer utfyllende informasjon om Tilrettelagt opplæring, inntaksregler 
og opplæringstilbud i Rogaland.  
 

Intranett  
Skolens intranettside  er for skolens ansatte. Alle medarbeidere har leserettigheter på 
alle skolene og sentraladministrasjonens intranett. På disse sidene finner du lokale og 
sentrale retningslinjer, prosedyrer og støtte til deg som ansatt i skolen. Ofte stilte 
spørsmål fra skolene, er lagt ut som en elektronisk veileder her.  

Du finner RFKs veileder for skolens spesialundervisning under fanen: Videregående 
opplæring / Tilrettelegging /Spesialundervisning, Ofte stilte spørsmål - avgrensede 
tema. Listen inneholder henvisninger til kilder med sikker informasjon.  

Her er også en oversikt med kontaktpersoner på skolene, lenker til rammeverk for 
tilpasset opplæring og retningslinjer for spesialundervisning.  

Her finnes mer utfyllende informasjon om individuell opplæringsplan (IOP) og  
IOP- logg. Arbeid med IOP og vurdering for elever med totalt avvik fra læreplanverket 
er også nærmere beskrevet i eget tilleggsdokument. 

 

Teams 
Teams er opplæringsavdelingens informasjons- og kommunikasjons-plattform. Her 
finnes nyttige ressurser, utfyllende informasjon, veiledninger, eksempler på 
planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging i spesialundervisning. 
 
I Teamene er det opprettet en mappe for hver skole. Mappene er tenkt å være en del 
av ressursbanken hvor skolene kan bidra med egne ideer og eksempler til bruk i 
planlegging og gjennomføring av undervisningen.  

 
Informasjon om hvilke team som er opprettet og hvordan du får tilgang til disse finner 
du på skolens intranettside.  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/videregaende-skoler/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/spesialundervisning/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/informasjon-om-soking/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/inntak-med-fortrinnsrett-og-individuell-behandling/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/ppt-og-oppfolgingstjenesten/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/ppt-og-oppfolgingstjenesten/handbok-samarbeid-barnevern-og-skole/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/videregaende-skoler/
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/tilrettelagt-opplaering/a/029110
https://rfka.sharepoint.com/sites/Sentraladministrasjonen/sitepages/gå-til.aspx
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Hyppige forkortelser  
Ordnet i alfabetisk rekkefølge 

 
EV  Enkeltvedtak  

FO  Forskrift til opplæringsloven  

FVL  Forvaltningsloven  

IOP  Individuell opplæringsplan  

KAD   Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering 

LK   Læreplanverket for Kunnskapsløftet  

OA  Opplæringsavdelingen  

OL  Opplæringsloven  

PPT   Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste  

RFK  Rogaland fylkeskommune  

SOS  Seksjon for opplæring i skole 

SV  Sakkyndig vurdering  

UDIR   Utdanningsdirektoratet  

VGO   Videregående opplæring  

VGS  Videregående skole  

 

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

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

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

 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/forskrift-til-opplaringslova/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://rfka.sharepoint.com/sites/Sentraladministrasjonen/SitePages/Opplæringsavdelingen.aspx
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pp-tjenesten-ppt/kontakt-ppt/
https://www.rogfk.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/
https://www.udir.no/
https://rfka.sharepoint.com/sites/Sentraladministrasjonen/SitePages/Videregående-opplæring.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/videregaende-skoler/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9641/0/0/0/0/Forvaltningsplan_tilpasset_opplaering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9641/0/0/0/0/Forvaltningsplan_tilpasset_opplaering.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fasene-i-saksgangen/3.1/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/5440/0/0/0/0/Oppgavefordeling_2019.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/5440/0/0/0/0/Oppgavefordeling_2019.pdf?Company=rfk
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Begrepene satt opp i alfabetisk rekkefølge 
 
A 
 
ADL   
oversettes ofte til de aktiviteter som vi utfører i dagliglivet, som dusjing, påkledning, 
husarbeid, personlig økonomi osv.   
 
ADL-trening regnes som opplæring når tiltaket har et pedagogisk siktemål. Tiltak som 
har et slikt mål, må være omtalt i den sakkyndige vurderingen, hjemlet i enkeltvedtaket 
og skal komme fram i IOP-en. 
 
Forskjellen mellom opplæring og behandling, ansvar for tilrettelegging og hjelpemidler, 
legemiddelhåndtering, opplæring og individuell plan (IP) er nærmere beskrevet i 
Veilederen Spesialundervisning. 
 
U.dir. gir her en samlet informasjon om skolens ansvar for elever som har behov for 
bistand /hjelp fra helsesektoren.  
 
ART - Aggression replacement training  
ART fokuserer på å utvikle sosiale ferdigheter hos individer med hjelp av tre 
komponenter:  

• Sosial ferdighetstrening  

• Sinnekontrolltrening  

• Trening i moralsk resonnering 
 
Informasjonen er hentet fra Forebygging.no  og ungsinn.no 

 
ASK  
Alternativ og supplerende kommunikasjon, er alt som hjelper en person til å 
kommunisere. Det kan være håndtegn, grafiske symboler eller talemaskiner. 
Kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges mening av andre, er også alternative 
kommunikasjonsformer. For mer kunnskap se Statpeds sider:  E-læring om ASK .     
 
Rett til ASK.  
Elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og/eller har vansker med 
språkforståelsen skal få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige 
kommunikasjonsmidler i opplæringen.  
 
Elevens behov for ASK skal omtales i den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket, 
jf. Retningslinjer for spesialundervisning, Del 2, Vedlegg 3, Rutiner: Enkeltvedtak om 
spesialundervisning. 
 

Assistent i skolen  
Elever som har behov for praktisk bistand fra assistent til hjelp og støtte, skal få 
nødvendig bistand.  
 
Det skal være foretatt en konkret vurdering av bruk av assistent, og om omfanget av 
dette vil være et forsvarlig og adekvat tiltak. Det skal gå klart fram av enkeltvedtaket til 
eleven om tilbudet omfatter assistent. 
 

https://www.sansetap.no/smabarn-syn/deltakelse/adl/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Skolens-ansvar-for-eleversom-har-behov-for-helse--og-omsorgstjenester-i-skoletiden/#3-tiltaket-regnes-som-opplaring
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6/
https://www.udir.no/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Skolens-ansvar-for-eleversom-har-behov-for-helse--og-omsorgstjenester-i-skoletiden/
http://www.forebygging.no/Rapporter-og-undersokelser/Evalueringertiltaksvurderinger/Konkrete-tiltak-og-programmer/Anbefalte-program-og-tiltak/Tiltak-for-utsatte-grupper/ART--trening-i-sosial-kompetanse/Les-presentasjon-av-ART/
https://ungsinn.no/wp-content/uploads/2017/06/Artikkel-ART-Tidsskriftmal2.pdf
http://www.forebygging.no/Rapporter-og-undersokelser/Evalueringertiltaksvurderinger/Konkrete-tiltak-og-programmer/Anbefalte-program-og-tiltak/Tiltak-for-utsatte-grupper/ART--trening-i-sosial-kompetanse/Komponent-1-Sosial-ferdighetstrening/
http://www.forebygging.no/Rapporter-og-undersokelser/Evalueringertiltaksvurderinger/Konkrete-tiltak-og-programmer/Anbefalte-program-og-tiltak/Tiltak-for-utsatte-grupper/ART--trening-i-sosial-kompetanse/Komponent-2-Sinnekontrolltrening/
http://www.forebygging.no/Rapporter-og-undersokelser/Evalueringertiltaksvurderinger/Konkrete-tiltak-og-programmer/Anbefalte-program-og-tiltak/Tiltak-for-utsatte-grupper/ART--trening-i-sosial-kompetanse/Komponent-3-Trening-i-moralsk-resonnering/
http://www.forebygging.no/
https://www.ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/kunnskapsoppsummering-og-klassifisering-av-tiltaket-art-aggression-replacement-training-2-utg/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ask/ASK-skole/
https://www.statped.no/laringsressurs/ask/e-laring-grunnkompetanse-i-alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ask/ASK-skole/rettigheter/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#§2-16
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
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Personale som ikke er ansatt i en undervisningsstilling kan hjelpe til i opplæringen 
dersom de får nødvendig veiledning. De kan ikke ha selvstendig ansvar for 
opplæringen, verken ordinær opplæring eller spesialundervisning.  
 
Jf. Krav til lærerkompetanse og bruk av assistenter.  
 

Avvik  
Alle avvik fra Læreplanverket1 skal framgå av den sakkyndige vurderingen og 
enkeltvedtaket om spesialundervisning. Det gjelder større eller mindre avvik fra 
kompetansemålene, det totale timetallet, vurdering med karakter, organisatoriske tiltak 
eller andre forhold som avviker fra det ordinære opplæringsløpet. Avvikene skal 
synliggjøres i IOP-en.  

B 
 
Barnekonvensjonen  
Denne gjelder alle barn under 18 år og er en avtale mellom nesten alle land i verden. 
Den gir barn egne rettigheter. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som 
gjelder dem. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. 
Den krever at saksbehandlingen skal være effektiv, barnevennlig og lett tilgjengelig.  
 
Dette må sees i sammenheng med retten til medbestemmelse i sakkyndig vurdering, 
enkeltvedtaket og IOP-en.  
 
Brukerundersøkelser  
Gjennom brukerundersøkelsene får elever, foresatte og lærere i skole og bedrift si sin 
mening om læring og trivsel.  
 
Se Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og 
Voksenopplæringsundersøkelsen.  
 
E 
 
Egenvurdering   
Eleven skal delta aktivt i vurderingsarbeidet ved å vurdere eget arbeid, egen faglig 
utvikling og egen kompetanse. 
 
Enkeltvedtak  
Enkeltvedtaket gir de absolutte rammene for innholdet i opplæringen. Reglene skal 
bidra til å ivareta elevenes rettsikkerhet og verne mot uheldige og uriktige avgjørelser.  
 
For utfyllende informasjon se: 
Retningslinjer for spesialundervisning, Vedlegg 3, som beskriver rutiner for 
Enkeltvedtak om spesialundervisning.  
 
F 
 
Fag- og timefordeling   
All opplæring i fag skal være etter læreplanverket. Tabellene i fag- og timefordelingen 
viser hvilke fag elevene skal ha. Dette er lovpålagte forskrifter som ikke kan avvikes.  
 
 

1 Nye læreplaner for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§10-11
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.7/
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/lareplanverket/hvordan-er-lareplanene-bygd-opp/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.2/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/involvering/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Retningslinjer_for_spesialundervisning.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2019/vedlegg-1/1-hele-grunnopplaringen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-og-timefordeling/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
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Elever med rett til spesialundervisning har rett til samme totale timetallet som andre 
elever. Elevens fag- og timefordeling skal innarbeides i IOP basert på sakkyndig 
vurdering og nedfelt i enkeltvedtak, jf. punkt om Avvik.   
 
Fellesfag  
Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Elevene på 
yrkesfag følger de samme læreplanene som elevene på studieforberedende, men med 
en litt annen fag- og timefordeling. Fellesfagene utgjør 30 % av opplæringstiden det 
første året.  
 
Skolene skal tilpasse opplæringen i fellesfagene til det enkelte yrkesfaglige 
utdanningsprogram. Ideer til samarbeid mellom programfag- og fellesfaglærere om 
yrkesretting av fellesfagene finner du her: yrkesretting i fellesfagene. 
 
Felles programfag   

Programfagene er felles for alle som går på samme utdanningsprogram. De utfyller 

hverandre og må sees i sammenheng. Felles programfag utgjør 50 % av opplæringen 

det første året.  

 

Innholdet i programfagene er typiske for det enkelte utdanningsprogrammet. 

 

Fortrinnsrett  
Elever tas inn til videregående opplæring med fortrinnsrett på grunnlag av rett til 
spesialundervisning, særlige behov, nedsatt funksjonsevne eller rett til opplæring i eller 
på tegnspråk. 

 
Fritak fra vurdering  
Det er ikke anledning til å gi fritak fra vurdering med karakter i videregående 
opplæring, bortsett fra sidemål og kroppsøving.  
 
Fritak fra vurdering med karakterer for elever med IOP.  
Har eleven kun fått opplæring i deler av et fag i grunnskolen, vil elevens kompetanse i 
faget være så smal at det ikke er mulig å jobbe med alle kompetansemålene hentet fra 
læreplaner på videregående nivå. Det vil da ikke være grunnlag for vurdering med 
karakter i faget.  
 
For elever som ikke får opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen i ett/ flere/alle 
fag, vil det ikke være grunnlag for å gi vurdering med karakter.  
 
Dette gjelder spesielt for elever som er tatt inn til vgo med rett til spesialundervisning, 
som har fritak for vurdering med karakter i fag fra grunnskolen og som går mot planlagt 
grunnkompetanse, jf.  Retten til fritak og Rammeverk for opplæring, Retningslinjer for 
vurdering. 
 
 
G 
 
Gjennomgående fag  
Norskfag, Samfunnsfag, Realfag, Praktisk estetiske fag, Samisk, Livssynsfag, 
Språkfag, Arbeidslivsfag og utdanningsvalg vil være gjennomgående fag i de nye 
læreplanene. 
 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/vg1-yrkesfag/
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html#?k=Norsk&start=1
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html#?k=Engelsk&start=1
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html#?k=Matematikk&start=1
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html#?k=Natur&start=1
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html#?k=kropps%C3%B8ving&start=1
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/yrkesretting-av-fellesfagene/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/vg1-yrkesfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.10/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/inntak-med-fortrinnsrett-og-individuell-behandling/
https://www.statped.no/horsel/videregaende-skole/tegnsprakopplaring-pa-videregaende-skole/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4-4#§3-20
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fritak/fritak-fra-vurdering-med-karakter---videregaende/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fritak/fritak-fra-vurdering-med-karakter---videregaende/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/fritak-fra-karakter-for-elever-med-spesialundervisning/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fritak/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/5701/0/0/0/0/Retningslinjer_for_vurdering.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/5701/0/0/0/0/Retningslinjer_for_vurdering.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
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Grunnkompetanse  
Den videregående opplæringen skal føre frem til studiekompetanse, yrkes-
kompetanse eller grunnkompetanse. Grunnkompetanse er en fellesbetegnelse for 
kompetanse som ikke utgjør full studie- eller yrkes-kompetanse.  
 
Grunnkompetanse gir den enkelte en formell sluttkompetanse, samtidig som den også 
skal kunne danne grunnlag for videre påbygging til studie- eller yrkeskompetanse.  

 
Grunnleggende ferdigheter  
Lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter er de 
grunnleggende ferdighetene. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og 
nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse.  
 
Ferdighetene er viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og 
for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv, jf. Overordnet del av 
læreplanverket.  
 

H 
 
Halvårsvurdering   
Den inneholder informasjon om elevenes kompetanse i faget og skal gi elevene 
veiledning om hvordan de kan utvikle kompetansen videre.  
 
Halvårsvurdering for elever med totalt avvik fra Læreplanverket, er nærmere beskrevet 
under arbeid med IOP. 
 
Hverdagslivsaktiviteter 
Dagliglivets gjøremål kan defineres som gjøremål vi til daglig utfører, som for 
eksempel av- og påkledning, matlaging, spising, holde orden på personlige eiendeler 
og personlig hygiene, se også ADL.  
 
I 
 
Individuell opplæringsplan – IOP. 
IOP er et arbeidsverktøy for å sikre at elevens opplæring samsvarer med det som 
eleven har rett til etter enkeltvedtaket. Arbeid knyttet til utforming og bruk av individuell 
opplæringsplan er grundigere utdypet under tema Arbeid med IOP.   
 
Saksgang og rutiner for IOP, se Retningslinjer for spesialundervisning, vedlegg 4, 
Rutiner for utarbeiding av IOP.  

 
IOP-logg  
er Rogaland fylkeskommunes elektroniske planleggingsverktøy. Arbeid med IOP-logg 
er grundigere utdypet under tema Arbeid med IOP.  
 
Utfyllende veiledning, hjelp og ressurser for arbeid med,  individuelle opplæringsplaner 
finner du i Teams, Oppl IOP-logg. Se også info på skolens intranett.   
 
Individuell plan  
Alle med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester og/eller sosiale tjenester 
har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP).  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/svar-pa-sporsmal-om-avklaringer-knyttet-til-vedtak-om-spesialundervisning-og-grunnkompetanse/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/halvarsvurdering/
https://www.udir.no/lk20/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Retningslinjer_for_spesialundervisning.pdf?Company=rfk
http://ioplogg.rogfk.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-5/
https://helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan
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Kommunen har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan. Plikten til å 
utarbeide individuell plan følger av helse- og sosiallovgivningen.  
 
Skolen har en plikt til å delta i arbeidet. Plikten er avgrenset til tilfeller der skolens 
samarbeid er nødvendig for å ivareta elevens behov for et helhetlig, koordinert og 
individuelt tilpasset hjelpetilbud, jf. OL § 15-5.  Bestemmelsen pålegger ikke PP-
tjenesten en plikt til å delta i arbeidet med individuell plan. 
 
Inntak   
Melding om inntak er et enkeltvedtak som fastsetter hvilket utdannings- 
program og programområde søkeren er tatt inn til.  
 
Det holdes årlige rådgiversamlinger om søknad til Videregående opplæring. Her finner 
du utfyllende informasjon om regler og viktige bestemmelser.  
 
Se også Veilederen Spesialundervisning inntak spesielt for videregående opplæring  . 
Utfyllende informasjon om søknad og tilbud finnes på vilbli.  
 
Rutiner for inntak er beskrevet i Retningslinjer for spesialundervisning,  
Del 2, vedlegg 1, Rutinebeskrivelse og retningslinjer for inntak til spesialundervisning.  
 
K 
 
Kartlegging  
Kartlegging2  av elevens forutsetninger, kan gi relevant informasjon for arbeidet med å 
utforme IOP. Hovedtyngden av kartleggingen gjøres ved bruk av informasjon fra 
foresatte og eleven, avgiverskole, støttetjenester rundt eleven, observasjoner og 
kartlegging gjort av PP-tjenesten.  
 
Eksempel på dokumentasjon som følger elevens søknad om inntak til videregående 
opplæring er kartleggingsskjema for medisinsk og /eller pleiefaglig oppfølging i 
skoletiden. 
 
Kjerneelementer 
Disse er det viktigste og mest sentrale elevene skal lære i hvert fag, og gir retning og 
prioriteringer for de nye læreplanene som er under utarbeiding. Her kan du lese mer 
om hvordan kjerneelementene og kjerneelementer blir i fag.  
 
Klageretten  
Denne har som formål å sikre riktige vedtak og sørge for at den enkelte får 
rettighetene sine oppfylt. Det er bare enkeltvedtaket eleven formelt kan klage på, for 
eksempel ved inntak til videregående opplæring, standpunktkarakterer og 
spesialundervisning. Det er ikke klagerett på skoleplassering ved inntak.  
 
Elev/ foresatte kan klage på innholdet i enkeltvedtaket, saksbehandlingen og 
manglende oppfyllelse av vedtaket.   
 
Les mer om reglene for enkeltvedtak her. 
 
 

 

2 Utdanningsdirektoratet skal utvikle et nytt verktøy for kartlegging av norskferdigheter hos 
minoritetsspråklige elever, det testes ut våren 2020.  

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§15-5
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/inntak-med-fortrinnsrett-og-individuell-behandling/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass/informasjon-om-soking/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.10/
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/hva-er-kartleggingsprover/
https://www.rogfk.no/_f/p1/i1b7efc63-fa1a-4fb9-b3c6-16f6b5bdb78f/kartleggingsskjema-medisinsk-1oktober.docx
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kjerneelementer/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fornyer-innholdet-i-skolen/id2606028/
https://www.regjeringen.no/contentassets/3d659278ae55449f9d8373fff5de4f65/kjerneelementer-i-fag-for-utforming-av-lareplaner-for-fag-i-lk20-og-lk20s-fastsatt-av-kd.pdf
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/klager/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.8/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/enkeltvedtak/
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Kompetanse  
Å forstå kompetanse utdyper kompetansebegrepet som må ligge til grunn for arbeidet 
med læreplaner og vurdering.  
 
Les mer om kompetanse i Overordnet del av læreplanverket, 2.2 Kompetanse i 
fagene. 
 
Kompetansebevis   
er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for 
vitnemål eller fag-/svennebrev.  
 
Det skal alltid gå frem av kompetansebeviset hvilket utdanningsprogram / 
programområde eleven er tatt inn til, hvilke fag eleven har fått opplæring i og hvor 
mange år eleven har fått opplæring. Dette gjelder også for elever som mottar 
spesialundervisning i mindre grupper.  
 
Kompetansemål   
Kompetansemålene uttrykker hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike 
trinn. Kompetansemålene er fastsatt i læreplaner for fag, disse inneholder krav til den 
kompetansen eleven skal tilegne seg i fagene. Dersom det er hensiktsmessig å 
utarbeide læringsmål, skal de være utledet av kompetansemålet. 
 
L 
 
Læreplanverket  
består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag.  
Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen. 
Læreplanverket er formet slik at skoleeier må tilpasse læreplanene for fag etter lokale 
forhold. Den enkelte skole gis dermed et lokalt handlingsrom.  
 
Opplæringen skal tilpasses den enkelte elev og elevgruppe og dermed legge til rette 
for deres læring og utvikling.  
 
Lokalt arbeid med læreplaner skal bidra til å sikre at elevene får den opplæringen de 
har krav på. Her er ressurser til hva og hvordan skolen skal jobbe med læreplanene.   

 
Lærekandidat  
En lærekandidat tegner en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende 
prøve enn fag- og svenneprøve. Lærekandidater har arbeidsoppgaver innenfor en 
avgrenset del av læreplanen.  
 
Mer informasjon om denne ordningen finner du på RFKs nettside, Opplæring i bedrift.  
 
Læringsstøttende prøver  
er frivillige prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning, engelsk og 
digitale ferdigheter. Disse vil kunne være en del av den pedagogiske kartleggingen.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsta-kompetanse/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/kompetanse-i-fagene/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/kompetanse-i-fagene/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4-6#§3-38
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/mal-og-kriterier/
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/velg-larestoff-innhold-arbeidsmater-og-organisering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/mal-og-kriterier/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/Foredrag/praksis-i-skolen/a-jobbe-med-lareplan/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/larekandidatordning/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/laringsstottande-prover/
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M 
 
Medbestemmelse   
Alle elever har rett til å bli hørt i saker som angår seg selv, og har rett til økende grad 
av selvbestemmelse avhengig av alder og modenhet. For elever som mangler viktige 
forutsetninger for å vurdere konsekvensene av sine valg er det naturlig å fortsette 
hjem-skole-samarbeidet.  
 
Jf. Rammeverk for opplæring, Samarbeid skole/hjem. 
 
N 
 
Nødrett/nødverge  
Opplæringsloven har ikke hjemmel for bruk av tvang eller inngripende tiltak overfor 
elever. Det kan likevel oppstå situasjoner hvor skolens personale opplever at det er 
nødvendig å gripe inn med tvang overfor en elev, eller hvor det er behov for andre 
former for inngripende tiltak overfor elever.  
 
O 
 
Opplæring eller behandling  
Tilpasninger og hjelp til funksjonshemmede og andre med spesielle behov må i noen 
tilfeller regnes som en del av opplæringen. For at tiltaket skal regnes som opplæring 
må det anses som oppfyllelse av retten til opplæring etter opplæringsloven. 
 
I noen tilfeller kan det også formuleres kompetansemål knyttet til ADL også kalt 
hverdagslivsaktiviteter og sosial kompetanse. Dette skal framgå av sakkyndig 
vurdering og enkeltvedtak. Se grundigere utdyping av temaet under Arbeid med IOP 
og mål knyttet til elever med store avvik.  
 
Opplæringskontrakt  
En lærekandidat inngår en opplæringskontrakt og skal ha opplæring etter en individuell 
lærekandidatplan.  
 
Mer informasjon om lærekandidatordningen, opplæringsplan, arbeidsavtaler, søknad 
og avtale om opplæringskontrakt finnes på RFKs nettside, Lærling og lærekandidat.  
 
Opplæringsavtaler (OLA) 
Opplæringsavtaler er en lokal ordning i Rogaland som innebærer at elever har store 
deler av sin opplæring i bedrift. Eleven har status som elev ved skolen som står for 
den teoretiske delen av opplæringen. Skolen har det formelle ansvaret for all 
opplæring, også for innholdet av opplæringen i bedrift.  
 
PPT utarbeider sakkyndig vurdering som danner grunnlag for enkeltvedtak fattet av 
rektor. Skolen utarbeider IOP i samråd med opplæringsbedrift. Retningslinjene er 
utdypet i brev til skolene fra seksjon for KAD, datert 31.01.2017. 
 
Organisering av opplæringen  
Prinsippet om at opplæringen skal være inkluderende, ivareta elevens behov for sosial 
tilhørighet og stabilitet, skal ligge til grunn for hvordan skolen organiserer opplæringen. 
Samtidig skal organiseringen også ta hensyn til elevens forutsetninger og behov.  
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.5/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8704/0/0/0/0/skole-hjem_samarbeid_DIG.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Bruk-av-nodrett-og-andre-inngripende-tiltak/#4.3-bruk-av-tvang-og-makt-i-skoletiden-etter-helselovgivningen
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Skolens-ansvar-for-eleversom-har-behov-for-helse--og-omsorgstjenester-i-skoletiden/#3-tiltaket-regnes-som-opplaring
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-og-larekandidat/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-4/7.3/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/inkludering-og-fellesskap/
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Noen elever har større behov enn andre for et miljø som er preget av struktur, oversikt 
og forutsigbarhet. Skolen må legge til rette for et læringsmiljø som fremmer trygghet, 
samspill og kommunikasjon.  
 
Rammene for organisering av spesialundervisningen er gitt i enkeltvedtaket. Tiltak som 
ikke er nedfelt i vedtaket kan ikke skisseres i IOP-en. 

 
Overgangsarbeid 
Regelverket setter visse rammer for utveksling av informasjon. Med samtykke fra 
foreldrene/eleven har de ulike aktørene muligheter til å samarbeide og utveksle 
nødvendig informasjon, til beste for eleven.  
 
Overføring av informasjon og samarbeid innen og mellom forvaltningsorganer og 
forvaltningsnivåer, må skje innenfor rammen av bestemmelsene om taushetsplikt, 
personvern, opplysningsrett og opplysningsplikt.  
 
Informasjonen som gis her, må ses i sammenheng med Udirs Veilederen 
Spesialundervisning og  Personvern for barnehage og skole (GDPR). 
 
P 
 
PAS 
Positiv atferdsstøtte er en metodisk prosess og et mestringsverktøy for å forstå, 
forebygge og redusere utfordrende atferd. 
 
Positiv, Aktiv støtte, Spell står for struktur, positiv tilnærming og forventninger, empati, 
lav affektiv tilnærming og lenker.  Mer informasjon finner du her, Møllehagen 
skolesenter.  Du kan også lese mer om PAS på Tizard Centre  
 
PC- ordningen  
Elever som har rett til spesialundervisning, som går mot GK og/eller får opplæring i 
mindre grupper kan velge å kjøpe iPAD som en del av PC-ordningen.  
 
Gode tips til bruk av iPad i undervisningen se Statped  og Læringsressurser.  
 
Pedagogisk kartlegging 
Ved skolestart skal skolen kartlegge elevens læringsutbytte og utarbeide en rapport til 
bruk i sakkyndighetsarbeidet. Skolen må ta stilling til om eleven har tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen, eventuelt hva som kan gi eleven et bedre utbytte.  
 
Kartlegging av elevens utbytte er grundigere utdypet i planene  Tilrettelagt opplæring i 
ordinære klasser. og Retningslinjer for spesialundervisning, Vedlegg 5, 
Rutinebeskrivelser, kartlegging av elevens utbytte av opplæringen. 
 
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste  
PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom 
utdanningsløpet. PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6.                
 
PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Det er viktig at 
oppgavene ses i sammenheng, og barn og elever med særlige behov skal ivaretas før 
tjenesten utfører andre oppgaver som for eksempel å bistå i skolemiljøsaker etter 
kapittel 9 A.  
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/overganger-spesialpedagogisk-hjelp-spesialundervisning/Overgangen-mellom-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/samtykke-rettslig-grunnlag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/
http://www.mollehagen.no/Aktuelt/Utviklingsprosjekt/(language)/nor-NO
http://www.mollehagen.no/Aktuelt/Utviklingsprosjekt/(language)/nor-NO
https://www.kent.ac.uk/social-policy-sociology-social-research/tizard
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/elev-pc-og-ikt/pc-ordningen/ipad-i-spesialundervisning/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/elev-pc-og-ikt/pc-ordningen/ipad-i-spesialundervisning/
https://www.statped.no/
https://www.statped.no/laringsressurs/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9640/0/0/0/0/Tilrettelagt_opplaering_i_ordinaere_klasser.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9640/0/0/0/0/Tilrettelagt_opplaering_i_ordinaere_klasser.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11


  15 

 

Henvisning ordnes vanligvis gjennom rådgiverne på skolen. Henvisningsskjema fylles 
ut sammen med eleven. Eleven kan også selv ta direkte kontakt. Her finner du mer 
informasjon om  PP-tjenesten i Rogaland  og  PPTs tjenester.  
 
Personvern  
handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne 
personopplysninger. Enkeltmennesket har rett på en privat sfære som de selv 
kontrollerer, hvor de kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre 
mennesker. Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen. Her finner du mer utfyllende informasjon om 
personvern for skolen.  

 
Personopplysninger  
er informasjon eller vurderinger som direkte eller indirekte knyttes til enkeltpersoner.  
 
Personopplysningsloven 
handler om behandling, innsamling og bruk av personopplysninger. 
Personopplysningsloven - GDPR - består av nasjonale regler og EUs 
personvernforordning.  Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-
land.  
 
Datatilsynet har samlet informasjon og veiledning til hvordan vi best mulig kan ta vare 
på våre unges person-opplysninger: Barn, unge og skole.  
 
Her finner du eksempler på personopplysninger som behandles i skolen.  
 
R 
 
Rutiner for legemiddelhåndtering  
Rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, herunder hva 
avtalen mellom foresatte og barnehage/skole/SFO bør inneholde. Her finnes rutiner og 
skjemaer som skolene kan benytte. Disse er veiledende, men departementene 
oppfordrer til at rutinene benyttes og eventuelt justeres etter lokale behov. 
 
S 
 
Sakkyndig vurdering  
PP-tjenesten utreder og gir en tilråding til skolen om elevens behov for 
spesialundervisning.  Sakkyndig vurdering er utdypet i  Retningslinjer 
forspesialundervisning,  Del 2, Vedlegg 2 – Rutiner for Sakkyndig vurdering.  
 
Samtykke   
En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom den har innhentet gyldig 
samtykke fra personen eller personene det gjelder. Dette punktet må sees i 
sammenheng med elevens rett til medbestemmelse, enkeltvedtak, klageretten og 
samarbeid mellom skole og hjem.   
 
For at et samtykke skal være gyldig, må det være frivillig, spesifikt, informert, utvetydig, 
gitt gjennom en aktiv handling, dokumenterbart og mulig å trekke tilbake like lett som 
det ble gitt. 
 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pp-tjenesten-ppt/kontakt-ppt/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pp-tjenesten-ppt/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/hva-er-personopplysninger/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/om-personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/eksempler-pa-gdpr/
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/andre-dokumenter/kd/2012/rutiner-for-legemiddelhandtering-i-barne/id674127/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/samtykke/
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Det er krav om samtykke fra foreldre eller eleven selv, før det blir gjort en sakkyndig 
vurdering og før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. OL§ 5-4 annet 
ledd. 
 
Elever som søker og tas inn med fortrinnsrett til videregående opplæring og rett til 
spesialundervisning, samtykker til å utveksle nødvendig informasjon i forbindelse med 
innsøking, jf. samtykkeerklæring ved innsøking til vgo.   
 
Mal for samtykkeerklæring kan benyttes ved behov for ytterligere samtykke.  
 
Samtykkekompetanse   
Det betyr at en person kan ta egne avgjørelser og forstå konsekvensene av egne valg.  
Dette må sees i sammenheng med elevens forutsetninger for å vurdere 
konsekvensene av sine valg.   
 
Samtykkerett 
Ved fylte 15 år søker og velger eleven videregående opplæring og har rett til å søke 
lån og stipend til opplæringen.  
 
Eleven har samtykkerett og selvstendig klagerett. Det betyr at eleven selv kan klage på 
standpunktkarakterer, skolemiljø og spesialundervisning.  
 
Eleven bestemmer selv om eleven vil ha spesialundervisning. Eleven har innsynsrett i 
egne saker og kan bli part i barnevernssaker.  
 
Foreldre kan klage på et vedtak som gjelder sitt barn fram til barnet fyller 18 år. Når 
eleven fyller 18 år må eleven samtykke til at foresatte skal få informasjon fra skolen.  
 
Skolen skal holde kontakt med foresatte til alle elever som ikke er myndige.  
Se utfyllende informasjon under punktene om samarbeid i skolen og samtykke. 
Les mer om elevers og barns rettigheter her: Barneombudet Rettighetsplakat. 
 
Samarbeid   
Spesialundervisning forutsetter tett samarbeid mellom skole og hjem. Et nært og 
forpliktende samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å realisere de felles 
oppgavene lærerne og foreldre / foresatte har.  
 
For elever som mangler viktige forutsetninger for å vurdere konsekvensene av sine 
valg er det naturlig å fortsette samarbeidet mellom skole og hjem.  
 
Retningslinjene er nærmere utdypet i Rammeplan for skole-hjem samarbeid.   
Det er også utarbeidet en Håndbok samarbeid barnevern og skole i Rogaland 
fylkeskommune.  
 
Skolelydbøker   
Statped har skolelydbøker for elever som av ulike grunner strever med å lese.  
Statpeds lånevilkår er tilsvarende Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (nlb.no).  
 
Skoleskyss   
Elever kan ha rett på skyss som følge av funksjonshemming eller midlertidig skade 
eller sykdom. Fylkeskommunen sørger for daglig skyss mellom bosted og 
opplæringssted for elever i den videregående skolen som har rett til dette.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-2/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-4
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-4
https://v2.vilbli.no/Data/Artikkelvedlegg/027726/SAMTYKKEERKLERING1.pdf
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/5017/0/0/0/0/Samtykkeerklaering_endring_oktober2016.docx?Company=rfk
https://www.bufdir.no/vold/TryggEst/Verktoy_og_ressurser/Samtykkekompetanse/
https://barneombudet.no/dine-rettigheter/
http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/11/2017_bokmaal.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.5/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/8696/0/0/0/0/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/ppt-og-oppfolgingstjenesten/handbok-samarbeid-barnevern-og-skole/
https://www.statped.no/skolelydbok
https://www.nlb.no/bli-laner/hvem-kan-laane
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/skyss/
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Retten til skyss Udir-2-2019, er rundskriv som gir informasjon om reglene om gratis 
skoleskyss. Her finnes utfyllende informasjon fra Kolombus om Skyssreglement VGS. 
 
Ansvar for skyss, reisefølge og tilsyn og etter OL §7-3 og §7-4 
her gjør Udir nærmere rede for når det kan forventes at kommunen må utføre tilsyn 
med elevene og PPT`s rolle når det skal gjøres vedtak om skyss.  
 
Skolemiljøtiltak – fellesskap og miljø 
Etter overordnet del av læreplanverket skal skolen utvikle inkluderende fellesskap som 
fremmer helse, trivsel og læring for alle. Dette må sees i sammenheng med utvikling 
av sosial kompetanse og inkluderende kultur.  
 
Sluttvurdering 
Læreplanene for fag inneholder bestemmelser om sluttvurderingen i faget. Det er et 
uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av 
opplæringen. Vurderingskriterier for elever med totalt avvik fra Læreplanverket, er 
omtalt under Tema vurdering. 
 
Sosial kompetanse   
Skolen skal bidra til at elevene utvikler sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, 
ansvar og empati for andre. I tråd med Overordnet del  skal skolen støtte og bidra til 
elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og skolehverdagen 
for øvrig. Sosial kompetanse er et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som vi 
trenger for å mestre ulike sosiale miljøer.  
 
Søke videregående opplæring 
Utfyllende informasjon om hva og hvordan eleven søker videregående opplæring.   
  
T 
 
Tidsbegrenset enkeltvedtak  
I overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole fattes et tidsbegrenset 
enkeltvedtak for elever med rett til spesialundervisning. Vedtaket gjelder for perioden 
fram til ny sakkyndig vurdering og endelig vedtak om rett til spesialundervisning 
foreligger.   
 
KAD fatter tidsbegrenset vedtak om rett til spesialundervisning gitt i liten/egen gruppe 
A/H/GK. Dette er grundigere beskrevet i Retningslinjer for spesialundervisning, 3.1 
Tidsbegrenset enkeltvedtak. 
 
Tilfredsstillende utbytte  
Tilfredsstillende utbytte vil være skjønnsmessig og det finnes ikke noe entydig kriterier. 
Eleven vil har større eller mindre utbytte av opplæringen. Begrepet «tilfredsstillende 
utbytte» betyr ikke at eleven trenger å ha et optimalt utbytte.  
 
For elever med svært lite utbytte av opplæringstilbudet, må hele opplæringen tilpasses 
særlig, her gjennom spesialundervisning.  
 
Tilbudsstruktur  
Den viser den fastsatte inndelingen av utdanningsprogrammene i årstrinn og 
programområder for Vg1, Vg2, Vg3 / opplæring i bedrift for alle utdannings-
programmene. Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny struktur for de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene, som vil gjelde fra skoleåret 2020-21.  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/
http://www.rogfk.no/content/download/83456/1845095/file/skyssreglement%20videregående%20skole.pdf
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/Skyss-reisefolge-og-tilsyn-for-funksjonshemmede-og-midlertidig-skadde-eller-syke/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/skolemiljotiltak-fellesskap-og-miljo/#hvorfor-er-fellesskap-viktig
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/skolemiljotiltak-fellesskap-og-miljo/#utvikle-en-inkluderende-kultur
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/sluttvurdering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/psykososialt-miljo/sosial-kompetanse/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/sosial-kompetanse/motivasjon-og-forventninger/
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/tilrettelagt-opplaering/a/029110
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/hva-kan-du-soke/a/028767
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/hva-kan-du-soke/a/028767
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-2/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/7737/0/0/0/0/Forvaltningsplan_finale_05102017.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.1/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/ny-tilbudsstruktur-i-fag--og-yrkesoplaringen/
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Tilmelding  
Innen 1. oktober melder kommunene fra om mulige søkere til inntak til et særskilt 
utdanningsprogram og søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne.  
Det er satt krav til innholdet i tilmeldingen. 
 
Tilrettelagt opplæring  
All videregående opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, 
lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte 
arbeidsformer. Noen har imidlertid større behov for tilrettelegging av opplæringen enn 
andre, se informasjon om spesialundervisning i mindre grupper i Rogaland. 

 
 
U 
 
Utdanningsprogram   
Alle elever søker og tas inn til et utdanningsprogram. Det legger føringer for 
sakkyndige vurdering, enkeltvedtak, samt omfang og innhold i opplæringen. Fra og 
med skoleåret 2020–2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og 
læreplaner i videregående opplæring,  
jf Fagfornyelsen. 
 
 
Utvidet tid i vgo  
Elever med 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.  
 
Vilkår og retningslinjer for ønsketpraksis for å søke om utvidet tid i vgo for elever med 
spesialundervisning, er nærmere beskrevet i brev til skolene.  
 
V 
 
Vg1 yrkesfag 
Det første året er satt sammen av fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning, 
YFF. 
 
Videregående opplæring   
Alle har rett til videregående opplæring, men ikke obligatorisk. Elevene kan velge 
mellom studieforberedende og yrkesfag.  På yrkesfag går elevene normalt to år i skole 
og blir deretter lærlinger i en bedrift i to år. På studieforberedende går elevene tre år i 
skole. Utfyllende informasjon om videregående opplæring finnes på  utdanning.no 
 
Vil Bli  
Dette er fylkenes informasjonstjeneste for søking til videregående opplæring.   vilbli.no 
oppdateres i takt med at de nye læreplanene fastsettes.  
 
Vg1 studieforberedende 
Studieforberedende utdannings-program gir generell studiekompetanse og forbereder 
til videre studier på universitet eller høyskole. Opplæringen består av både fellesfag og 
programfag fra valgt utdanningsprogram. 
 
 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Inntak-til-videregaende-opplaring/Endringer-i-reglene-for-inntak-og-formidling/
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/tilrettelagt-opplaering/a/029110
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Utvidet-tid-i-videregaende-opplaring-for-elever-med-spesialundervisning-/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9286/0/0/0/0/utvidet_tid.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9286/0/0/0/0/utvidet_tid.pdf?Company=rfk
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/vg1-yrkesfag/
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/
https://utdanning.no/tema/utdanning/videregaende
https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/vg1-studieforberedende/
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Y 

Yrkesfaglig fordypning.  

YFF skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. Elevene skal 

få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene i 

utdannings-programmet, jf. Forskrift til yrkesfaglig fordypning. 

Å 
 
Årsrapport   
Denne skal inneholde skolens vurdering av elevens utvikling og hvordan 
opplæringstilbudet fungerer og sendes hjem til elev/foresatte.  
 
Årsrapport er nærmere omtalt under Tema vurdering, Evaluering og veien videre. 
 
Årstimetall   
Årstimetallet er knyttet til det utdanningsprogrammet som eleven er tatt inn til,  
jf Fag- og timefordeling – 2019. Dersom en elev har behov for redusert 
undervisningstid og årstimetall, så må det begrunnes i den sakkyndige vurderingen. 
Avviket skal komme tydelig fram i enkeltvedtaket. Det er ikke mulig å gi færre timer 
fordi spesialundervisning er mer ressurskrevende. 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/
https://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og-yrkesopplering/forskrift-til-yrkesfaglig-fordypning-med-tilleggstekst.docx
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2019/vedlegg-1/3vgo/
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Nettsteder og ressurser 

Det er elleve nasjonale senter som på ulike satsingsområder har nøkkelroller 
for å utvikle kvaliteten på opplæringa.  

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

(NAFO) 

nafo.hioa.no 

Fremmedspråksenteret fremmedspraksenteret.no 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i 

opplæringen (KKS) 

kunstkultursenteret.no 

Lesesenteret lesesenteret.uis.no 

Læringsmiljøsenteret laringsmiljosenteret.uis.no 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet mhfa.no 

Matematikksenteret matematikksenteret.no 

Naturfagsenteret naturfagsenteret.no 

Nynorsksenteret nynorsksenteret.no 

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa lohkanguovddas.no 

Skrivesenteret skrivesenteret.no 

Skolekassa  Skolekassa.no 

Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring  Morsmål.no 

Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi  Statped.no  

Alternativ og supplerende kommunikasjon ASK Statped 

Rammeplan for barnehagen  Rammeplan  

Fysisk aktivitet i skolen  Aktivitetsbanken 

Den naturlige skolesekken  Natursekken.no  

Norsk og samfunnskunnskap 
Grunnleggende ferdigheter 
Yrkesrettet opplæring 
 

Kompetanse Norge  

NDLA – nasjonal digital læringsarena ndla.no 

 

 

http://nasjonalesenter.no/
http://nafo.hioa.no/
http://fremmedspraksenteret.no/
http://kunstkultursenteret.no/
http://lesesenteret.uis.no/
http://laringsmiljosenteret.uis.no/
http://mhfa.no/
http://matematikksenteret.no/
http://naturfagsenteret.no/
http://nynorsksenteret.no/
http://lohkanguovddas.no/nb
http://skrivesenteret.no/
https://skolekassa.no/
http://morsmal.no/
http://www.statped.no/
https://www.statped.no/ask/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
http://aktivitetsbanken.no/
http://www.natursekken.no/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/
https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/
https://www.kompetansenorge.no/yrkesrettet-opplaring/
https://www.kompetansenorge.no/
https://ndla.no/

