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Rammeverk for opplæring 
 
TILPASSET OPPLÆRING  

 

Mandat oppfølgingsansvarlige  
Versjon 1.0 Opprettet: 10.11.2017 

                                            

 
 

1. Bakgrunn 
 

Styringsdokumentet, Mandat Oppfølgingsansvarlige, har som mål å formulere 

retningslinjer for hva skolens Oppfølgingsansvarlige mandat er og hva oppgavene som 

følger mandatet kan være. Det er rektor ved skolen som definerer oppgavene rundt 

elevoppfølgingen, og hvem på skolen som skal utføre dem.  Oppfølgingsansvarlige 

sikrer at det blir gjort.  

Hvert halvår er det et felles møte for de Oppfølgingsansvarlige. Referat sendes til de 

Oppfølgingsansvarlige, seksjonsleder skole, SLG rektorene. 

 

2. Aktører 
 
Oppfølgingsansvarlige er den som skal ivareta helheten og sammenhengene mellom 
ulike tiltak og tjenester for at flere elever skal fullføre og bestå opplæringen.   
 

Det er viktig med en diskusjon og forankring i ledergruppen om hvordan skolen skal 

løse disse oppgavene, hvem som løser oppgavene og hvordan skolen ser helheten og 

sammenhengen i oppgavene som skal løses. 

 

Godkjent av: Seksjonssjef opplæring i 
skole 

Gyldig fra 
– til: 

01.01.2018 – 
01.08.2023 

Ansvarlig 
saksbehandler: 

tone.austad.haaland@rogfk.no 
  

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

Nullvisjonen: OU 09/2016 og OU 47/2017  
 

Evaluering: 
 

Orientering og hente innspill fra SLG  
Dokumentet er revidert 2022 
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3. Mandat Oppfølgingsansvarlige 
 

• Å følge opp skolens forpliktelser overfor elever som står i fare for å slutte, 

elever som slutter, stryker eller ikke får vurdering i fag. 

• Å iverksette tiltak og tjenester som bidrar til at skolens elever fullfører og består 

videregående opplæring. 

• Å representere skolen på samlinger for skolenes Oppfølgingsansvarlige. 

 

4. Oppgaver Oppfølgingsansvarlige 
 

• Et systematisk samarbeid med kommunene. 

(Kan omfatte besøksdag, Glidelåselever, inntak på særskilt, læreplasser mm – 

må presiseres) 

• Sommerforkurs eller andre forebyggende tiltak knyttet til skolestart 

• Kartlegging på egen skole 

• Oppfølging/tiltak etter kartlegging ved skolestart 

• Koordinere skolens tiltak og tjenester på området. 

(Sosialrådgivere, OT-veiledere, spesialpedagogiskteam, eksamensansvarlige 

eller liknende)  

• Organisering av intensivopplæring, søknad og rapport. 

• Gjennomføring av «Felles retningslinjer for elever med rett til NUS» 

• Info/påmelding til sommerskolen 

 

 
 

 

 

 

 


