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Tredje del drøfter behovet for en systematisk kompetanseutvikling og gir en 
oversikt over de ulike aktører som deltar i arbeidet med tilrettelagt opplæring. 

Maler og utfyllende informasjon er samlet i et sett med vedlegg. 

Oppfølging   I oppfølgingsplan som ble bestemt av SLG gjenstår følgende: 
• Innkjøp av felles kartleggingsverktøy for bruk av alle skoler, jmf. pkt. 10. 

Dette gjøres tilgjengelig fra skoleåret 2021/2022. 
• Det vurderes å etablere en arbeidsgruppe som skal utrede pedagogisk 

veiledningstjeneste, jf. tabell 6, side 14. SLG tar stilling til dette høsten 
2019. 

Evaluering  Planen og dens vedlegg evalueres i 2021.  Dette ses i sammenheng med nye 
stortingsmelding om videregående opplæring.  
 

Begreper Utdyping 

 

Spesial-
undervisning 

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det 
ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning». (OL §5-1) 

Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig 
vurdering av elevens behov. (OL §5-3) 

Tilpasset 
opplæring 

«Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, 
lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.» (OL §1-3) 

Tilrettelagt 
opplæring 

I denne planen har vi valgt å bruke begrepet tilrettelagt opplæring om det system 
av tiltak som brukes for elever med behov for tett oppfølging i perioder. 
Bakgrunnen for dette er å skille fra tilpasset opplæring som alle elever har rett på, 
jf. OL §1-3.  
 
Dette tilbudet må ikke forveksles med opplæring i små grupper, arbeidstrening og 
hverdagslivstrening, som tilbys elever med rett til spesialundervisning. 
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1. Formål  

Styringsdokumentet beskriver det system som Rogaland fylkeskommune har utformet for å 
sikre en forsvarlig praksis for gjennomføring av tilpasset opplæring for elever med behov for 
tett oppfølging i perioder. Dette kan også gjelde høyt presterende elever. Dokumentet er en 
rammeplan som klargjør forventet kvalitet og praksis. Den enkelte skole må tilpasse dette til 
egne rammer og utfordringer. I vedleggene er det vist eksempler på maler og strukturer som 
er utviklet av ulike skoler.  

Retningslinjene er forankret i Opplæringslova, Forvaltningsloven og sentrale føringer gitt av 
Utdanningsdirektoratet. 

For elever med rett til spesialundervisning er det utarbeidet egne retningslinjer. Dette er 
nærmere omtalt i RFK’s Retningslinjer for spesialundervisning. I den planen beskrives deres 
rettigheter og det gis anbefalinger for kartlegging og oppfølging av elevene. Mange av disse 
anbefalingene kan også benyttes for elever som har behov for tett oppfølging i perioder av 
sin opplæring.  

I planen er det lagt vekt på å beskrive det system som Rogaland fylkeskommune skal bruke 
for å identifisere, kartlegge og følge opp elever som ikke kvalifiserer for spesialundervisning, 
men periodevis trenger tilrettelagt opplæring. Målet er at den enkelte elev skal få 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor rammen av ordinær oppfølging.  

Skolene er pålagt å organisere3 opplæringen slik at den er inkluderende for alle elever, OL § 
8-2. I ekspertutvalgets utredning blir det understreket at kjennetegnet på en inkluderende 
tilnærming er at  

«alle barn og unge uavhengig av behov og forutsetninger skal delta og lære i et inkluderende 
fellesskap sammen med andre jevnaldrende». (side 8).  

En konsekvens av dette er at opplæringen, så langt det er råd, skal tilrettelegges slik at 
behovet for individuell tilpasning blir løst innenfor rammen av opplæring i en 
basisgruppe/klasse. Samtidig som elevene tilhører en basisgruppe/et klassefellesskap, kan 
den daglige organiseringen av opplæringen være fleksibel4. Udir har utarbeidet en egen 
veiledning om dette. 

 

2. Omfang/virkeområde 

Målgruppen for planen er elever som i perioder har behov for særskilt hjelp og støtte innenfor 
rammen av den ordinære opplæringen (Tilrettelagt opplæring). Elevene har søkt og er tatt 
inn i det ordinære inntaket 1. mars. For noen elever følger meldeskjema5 om elevens behov 
som den videregående skolen skal være orientert om før skolestart.  

Det er 25 fylkeskommunale videregående skoler og to skolesentre i Rogaland. 
Retningslinjene er forpliktende for alle ansatte.   

 

3. Bakgrunn 
 
3.1. Forskning  

De siste årene har det blitt lagt fram flere forskningsrapporter som på ulike måter beskriver 
og evaluerer tiltak for å øke gjennomføringen i norsk skole.  

 
3 Veiledning om organisering av elevene OL § 8- 2,  
4 Fleksibilitet i fag- og timefordeling, veiledning fra Udir. 
5 Meldeskjema for bruk i de videregående skoler i Rogaland 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§8-2
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§8-2
https://www.regjeringen.no/contentassets/f94154aa3d2b491ba1ac2f7f658cb019/veiledning-om-organisering-av-elevene_oppdatert-april-2017.pdf
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/veiledning-fleksibilitet-i-fag--og-timefordeling/
http://www.rogfk.no/content/download/75841/1698751/version/1/file/Meldeskjema+for+elever+med+behov+som+videreg%C3%A5ende+skole+b%C3%B8r+v%C3%A6re+orientert+om+f%C3%B8r+skolestart.docx
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Et overordnet perspektiv blir presentert i «Kvalifisert, forberedt og motivert», NOU 2018:15,6 

et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring. Ragnhild Lied leder 

et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Utvalget skal se på om dagens modell for 

videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse, og 

om den i tilstrekkelig grad fremmer lærelyst og motivasjon. 

I hovedutredningen som kommer i desember 2019, skal utvalget vurdere ulike modeller for 

videregående opplæring og komme med forslag til konkrete endringer i struktur og 

fagsammensetning. Kapittel 8 omtaler «Gjennomføring i videregående opplæring». I kapitlet 

gjennomgås og evalueres ulike tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring og 

ulike systemrettede tiltak for å redusere frafallet i grunnopplæringen. Det varsles at 

utfordringene på dette området vil bli ytterligere utredet.  

Ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, ledet av Thomas 
Nordahl, gikk i sin utredning «Inkluderende fellesskap for barn og unge, Udir 2018», grundig 
inn i utfordringene knyttet til spesialundervisvisning og tilrettelagt opplæring.  

I rapporten anslås det at 20% av ungdomskullet i større eller mindre grad har vanskeligheter 
med å fullføre og bestå videregående opplæring innenfor ordinære tidsrammer og med den 
tilpasning av opplæringen som gjennomføres i ordinære klasser. Ekspertgruppen har 
utarbeidet forslag til et helhetlig pedagogisk system som i større grad skal ivareta og følge 
opp disse elevene. En oppfølging av ekspertutvalgets rapport vil komme gjennom en Melding 
til Stortinget høsten 2019.  

 

 

Figur 1: Andelen av elever med behov for spesialundervisning eller tilrettelagt 
opplæring i perioder. 

  

 
6 Kvalifisert, forberedt og motivert.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/
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3.2 Tilpasset opplæring  

For å legget til rette for elever med behov for utvidet hjelp og støtte, har Rogaland 
fylkeskommune utarbeidet systemer for å kartlegge og følge opp elevers behov, både 
innenfor rammen av den ordinære opplæringen og gjennom ulike systemrettede tiltak. Målet 
er å øke elevenes muligheter for å fullføre videregående opplæring mot full studie-
/yrkesfaglig kompetanse som kvalifiserer til videre utdanning eller arbeid.  

Flere av tiltakene som tar sikte på økt gjennomføring er overlappende og retter seg mot de 
samme elevene. Tiltakene som er skissert blir i ulikt omfang brukt i flere fylker.  I vedlegg 7 
er det en kort beskrivelse av de viktigste systemrettede tiltak.  

Figur 2 gir en skjematisk beskrivelse av ulike nivå av tilpasset opplæring. 

 

 

Figur 2: Tilpasset opplæring for ulike elevgrupper 

 

3.3 Status i Rogaland 

Økt gjennomføring er et satsingsområde for videregående opplæring i Rogaland 

fylkeskommune. Dette har bl.a. blitt fulgt opp gjennom egne strategier og tiltaksmidler i den 

såkalte Nullvisjonen. Tallene fra de siste kartlegginger viser at gjennomføringen i Rogaland 

har økt vesentlig de siste årene.7 

Dette er en gledelig utvikling, men samtidig ser vi at det er mange elever som sliter med å 

fullføre og ikke får tatt ut sitt læringspotensiale. Tabell 1 viser utvikling i gjennomføring etter 

karakter i grunnskolen for hele landet. Tendensen i Rogaland er den samme som på 

nasjonalt nivå og viser at frafallet er størst blant elever med lav karakterpoengsum fra 

 
7 En orientering er bl.a. gitt i Kvalitetsmelding videregående opplæring 2018. 
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grunnskolen. Dette er ingen overraskelse og er en viktig årsak til de systemrettede tiltak som 

er tatt i bruk. 

I en artikkel i Spesialpedagogikk 1/20198 blir det hevdet at: 

• Kryssjekket mot karakterer viser tilbakemeldingene at faglig sterke elever får mer 

lærerstøtte, emosjonelt og faglig, enn faglig svake elever. 

• Forskjellen er størst i Vg3 på videregående, på studiespesifiserende fag og noe 

mindre på yrkesfag hvor klassene er mindre. 

Disse funnene er en tankevekker og er med på å understreke viktigheten av å styrke den 

systematiske innsatsen overfor elever som har behov for tilrettelagt opplæring. 

 

Figur 3 

Utvikling i gjennomføring etter karakter grunnskole, 2007- 2012-kullet i landet 

 

 

4. Kjennetegn på god praksis for tilrettelagt opplæring i ordinære klasser 

Elevenes læring og mestring er skolens formål, og står i sentrum for all virksomhet i skolen. 

Skoleledelsen har ansvar for at skolen er en lærende organisasjon der lærerne, personalet 

som et kollegium, samarbeider om å gi elevene en opplæring i tråd med målene i 

læreplanverket. Personalets kompetanse og profesjonsfellesskap er nøkkelen for å omsette 

læreplaner til god undervisning som oppleves som relevant og bidrar til læring for elevene.   

Rogaland fylkeskommune har i Rammeverk for opplæring, kapittel 6, formulert 
kvalitetskjennetegn på den opplæring som gis. Det forutsettes at skolen er kjent med disse 

 
8 Mjaavatn m.fl 2019: Mest støtte til de faglig sterke? Spesialpedagogikk nr 1, 2019 

 

file:///Z:/RAMMEPLAN/Sluttversjon/Rogalæring%20.docx
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og legger dem til grunn for arbeidet med å utvikle en god pedagogisk og organisatorisk 
praksis for elever som i perioder har behov for en tilrettelegging av opplæringen. 

En inkluderende og tilpasset opplæring skal omfatte alle faser av opplæringen fra 
identifisering av utfordringer, kartlegging av læringsforutsetninger og oppfølging av eleven. 
Dette skal utgjøre et helhetlig system som sikrer at alle ledd er kjent med og bidrar til et godt 
opplæringstilbud. 

Tabell 1: Tilrettelagt opplæring som prosess 

Identifisere elever med 
behov for tilrettelagt 
opplæring 

Kartlegge elevers faglige 
læringsforutsetninger og 
psyko/sosiale utfordringer 

Systematisk oppfølging av 
den enkelte elev gjennom 
organisering og 
gjennomføring av 
opplæring 

Ved skolestart Før uke 38 Hele skoleåret 

Kartleggingsverktøy 

Elevsamtaler 

Profesjonssamarbeid mellom 
relevante aktører 

Basert på kvalitetskjennetegn 
i Rammeverk for opplæring 

Elevene skal jevnlig være involvert i prosessen med å utforme og evaluere egen opplæring. 
Det er gode relasjoner elev/lærer og lærer gir elev motivasjon og tro på egne muligheter til 
faglig og sosial utvikling. Skolen har god dialog med foresatte. 

Arbeidet er forankret i ledelsen og er basert på et felles språk og kollektiv kultur for 
elevoppfølging og læring i hele personalet 

Overordnet mål: «Å sette elevene i stand til å realisere sitt eget læringspotensiale» 

 

Viviane Robinson9 har trukket fram følgende kjennetegn for lærere som lykkes: 

• Forskjellige lærere forsterker samme budskap 

• Lærere bruker samme begrepsapparat 

• Skaper forbindelse til det som er tatt opp tidligere 

• Forbedrer undervisningen basert på felles evaluering 

I det profesjonelle samarbeidet på skolene er det viktig å utvikle et presist og felles språk for 
å beskrive og analysere utfordringene knyttet til identifisering, kartlegging og oppfølging. 
Dette bør innarbeides i de maler, verktøy som tas i bruk i dialogen med elever og foresatte 
og i den profesjonelle dialog mellom skolens ansatte. Vedlegg 6 inneholder forslag til felles 
språkbruk som anbefales brukt i det videre arbeid med bl.a. kartleggingsverktøy. 

 
9 Viviane Robinson er professor ved Fakultet for utdanning, Universitetet i Auckland. 
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Utdanningsdirektoratet har en egen portal med informasjon og refleksjon omkring god 
tilpasset opplæring. I forbindelse med drøftingen av Sentrale verdier for tilpasset opplæring 
blir det bl.a. framhevet følgende: 

«Det er elevene som erfarer i hvilken grad undervisningen er tilpasset. Opplæringen skal 
ivareta sentrale verdier som inkludering, variasjon, sammenheng, relevans, verdsetting, 
medvirkning og erfaringer.» 

Basert på dette utsagnet er det viktig at skolene har: 

• Høy grad av elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av 
undervisningen.  

• God informasjonsflyt i hele organisasjonen 
• Felles målsetting, verdier og felles forpliktelse hos alle ansatte til å realisere en 

inkluderende skole.  
• Sosial og faglig støtte til elev og lærer fra team, medelever, foresatte og eventuelt 

assistenter. 
• Adekvate ressurser for å gjennomføre tiltaksplaner, - ressurser som følger eleven. 
• Ledelse på alle nivåer, som sørger for at punktene ovenfor implementeres 

(klasseledelse, skoleledelse, forvaltningsledelse).  

 

5. Identifisering 

Med identifisering menes de beskrivelser som gis for å informere den videregående skole om 
eleven før skolestart hvert år og de første ukene etter skolestart. I arbeidet med identifisering 
inngår også de prosedyrer som benyttes for å innhente informasjon. Identifisering inngår i en 
glidende overgang til arbeidet med kartlegging. 

For de videregående skoler er det viktig med et nært samarbeid med kommunene for tidligst 
mulig å få tilgang til relevant informasjon for å kunne identifisere eventuelle utfordringer eller 

behov for tilrettelegging som den enkelte elev har. Behovet for særskilt tilrettelegging i 
perioder må identifiseres, kartlegges og følges opp gjennom alle årene i de videregående 
skolene. Mange av de aktuelle elevene skifter skole og opplæringstilbud og skolene må 
derfor sørge for de samme prosesser ved oppstart av alle skoleår/overganger. Informasjon 
fra flere skoler tyder på at vi ikke har tilfredsstillende rutiner for å sikre overføring av 
informasjon spesielt når elever skifter skole eller går ut i lære. Det bør derfor utvikles en egen 
rutinebeskrivelse for å ivareta dette, samtidig som personvernet til eleven ivaretas. 

Tidlig innsats er en gjennomgående anbefaling for god elevoppfølging. Planen anbefaler 
derfor at en skal vurdere mulighetene for å komme i gang med det systematiske arbeidet før 

skolestart. Elever som har særskilte tilretteleggingsbehov bør få mulighet til å treffe 
kontaktlærer før skolestart. Endringen vil kreve at kommunene, opplæringsavdelingen og 
skolene i fellesskap ser på mulighetene for å endre nåværende praksis for flest mulig av 
elevene som har behov for særskilt oppfølging.  

Denne planen forutsetter erfaringsdeling innenfor regionsamarbeidet og mellom enkeltskoler 
slik at kompetansen kan bli delt og kommer elevene til gode. For å lette arbeidet med å 
identifisere og kartlegge elever som kan ha behov for særskilt tilrettelegging skal det kjøpes 
et eget verktøy til bruk i alle de videregående skolene. Dette tas i bruk fra skoleåret 
2021/2022. 
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Skjematisk bør følgende elementer inngå i arbeidet med å identifisere elever som kan ha 

behov for tilrettelagt opplæring. Dette bør også foregå i forbindelse med underveisvurdering i 

skoleåret og ved oppstart av hvert skoleår. 

 

Tabell 2: Prosess for identifisering av elever med særskilte tilretteleggingsbehov 

Handling Verktøy Ansvar Tidspkt 

Registrere hvilke elever 
som trenger særskilt 
tilrettelegging. 

Vigo Skole 

 

Opplæringsavdelingen 
sammenfatter relevant 
informasjon og 
oversender skolene 

Før 
skolestart 

Registrere og avklare hvilke 
elever som trenger særskilt 
tilrettelegging 

Kartleggingsverktøy 

Vedleggsskjema 

Maler utvikles. 

Skolens ledelse 

Ansvar og myndighet er 
delegert til skolen ved 
rektor. Gjennomføring 
avklares av den enkelte 
skole 

Før og 
ved 
skolestart 

Gjennomføre dialog med 
avgiverskole i forbindelse 
med elever som trenger 
særskilt tilrettelegging 

Sjekkliste for 
overføringssamtaler 

Skolens ledelse, 
rådgiver, oppfølgings-
ansvarlig 

Før og 
ved 
skolestart 

Bruke elevdata som 
grunnlag for 
fag/timefordeling og 
ressursdisponering 

Dette forutsetter at 
dialog med avgiver-
skole og elev starter 
tidligere. 

Skolens ledelse Før 
skolestart 

 

Tabell 3: Kriterier for identifisering av elever som kan trenge særskilt tilrettelegging i 
en periode. Basert på «Tidlig innsats når det gjelder», Akershus mfl. 2017  

Indikator Merknad 

• Tatt inn på primærønsket og karaktersnitt < 2,5 

• Tatt inn på lavere ønske og karaktersnitt<3 

• Fravær> 6 prosent 

• Tidligere hatt spesialundervisning 

• Under kritisk grense i grunnleggende ferdigheter 

Ved oppstart VG 1 

Informasjon fra 
Vedleggsskjema ved innsøking 

• Karaktersnitt < 3 

• Fravær > 6 prosent 

• Karakter 1 eller IV i et eller flere fag 

• Under kritisk grense i grunnleggende ferdigheter 

Ved oppstart VG2, VG3 og 
overgang til lære 

• Karakter 1 eller IV ved midtveisvurdering eller 
halvårsvurdering 

• Mønster i fravær eller høyt fravær: 3-6 dager eller 
9-15 timer på et halvår 

• Urealistiske studie- eller yrkesplaner 

• Mistrivsel 

• Under kritisk grense i grunnleggende ferdigheter 

Identifisering underveis i 
skoleåret 
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6. Kartlegging 

Med kartlegging menes de rutiner og verktøy som brukes for å kartlegge og beskrive en 
elevs kompetanse, læringsforutsetninger, behov for tilrettelegging av opplæringen og 
læringsutvikling.  

Skolen gjennomfører en kartlegging av læringsforutsetningene til alle elever ved skolestart. 
Elever som er identifisert med behov for tilrettelagt opplæring blir prioritert først for videre 
oppfølging.  

Tabell 4: Kjennetegn på god praksis 

Handling Verktøy Ansvar Tids-
punkt 

Det er gjennomført oppstartsamtale 
med alle elever/foresatte. Elever 
med identifiserte utfordringer 
prioriteres. 

Tilsvarende samtaler gjennomføres 
etter behov ved oppstart av hvert 
skoleår. 

Flere skoler har utviklet 
gode maler for 
gjennomføring av slike 
samtaler.  

Eksempler på dette -
vedlegg 4 og 5 

Kontaktlærer Ved 
skolestart 

Innholdet i oppstartsamtalene deles 
med klasselærerråd innen kort tid – 
helst i løpet av første uke. Dette for 
å sikre at nødvendig informasjon 
deles med faglærerne og følges opp 
av disse.  
Skolens ledelse og ressurspersoner 
inviteres etter behov. 

 Kontaktlærer 

Klasse-
lærerråd 

Ved 
skolestart 

Elevsamtale for kartlegging av sosial 
kompetanse hos elever med 
tilsynelatende utfordringer 

Veiledning utvikles i 
forbindelse med 
foreslått pilotprosjekt. 
Bør bygge på vedlegg 
6, spesielt pkt. 6. 

Kontaktlærer Ved 
skolestart 

Elevenes grunnleggende faglige 
ferdigheter er kjent 

Eks: 

Kartleggeren.no 

Læringsstøttende 
prøver 

Kontaktlærer 

Faglærere 

Ved 
skolestart 

Norskferdighetene til elever med 
begrenset botid i Norge er kartlagt 

Eks.: Migranorsk Kontaktlærer Ved 
skolestart 

Elever med dysleksi og dyskalkuli er 
identifisert 

Statped: Kartleggings-
materiell, 

Henvisning PPT ved 
behov 

Kontaktlærer, 
Faglærer, 
PPT 

Ved 
skolestart 

Basert på kartlegging utarbeides et 
system for oppfølging av den enkelte 
elev. Dette kan omfatte:  

• Organisering 

Punkter kan f.eks. 
hentes fra vedlegg 3. 

Kontaktlærer 

Klasselærer-
råd 

Før uke 
38 
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• Tiltak  

• Ressursbehov 

 

Halvårsvurdering med vekt på faglig 
og sosial progresjon. 

Vurdere om nye elever har behov for 
utvidet oppfølging 

Forskrift om vurdering Klasselærer-
råd med 
deltakelse fra 
ledelsen 

Desember 

juni 

Dialog med elev og foresatte Rammeplan for 
skole/hjem-samarbeidet 

Kontaktlærer Jevnlig 

 

7. Oppfølging 

Med oppfølging menes den tilpasning av opplæringen som gjøres for å sikre eleven et godt 

læringsmiljø og gode læringsprosesser. I prinsippet gjelder dette for alle elever, jf. 

Rammeverket kap. 6. For elever med behov for utvidet tilrettelegging er det viktig å vektlegge 

følgende: 

Tabell 5: Kjennetegn på god oppfølging 

Indikatorer Merknad 

Elevmedvirkning Eleven skal jevnlig være involvert i prosessen med å utforme 
og evaluere sin opplæring.  Det er utviklet gode relasjoner 
elev/lærer og lærer gir elev motivasjon for læring og tro på 
egne muligheter til faglig og sosial utvikling. 

Inkluderende læringsmiljø Elevene opplever seg integrert/deltakende i klassens sosiale 
og faglige miljø 

Profesjonssamarbeid Det er innarbeidet en praksis med avklarte roller for de ulike 
aktører som bidrar til å gi eleven en god tilrettelagt opplæring. 

Den viktigste arena for profesjonssamarbeidet er 
klasselærerrådene som forventes å ha jevnlige møter. 
Skolene har organisert dette ulikt i sine møtestrukturer.  

Vurdering for læring Undervisningspraksis kjennetegnes av vurdering for læring, 
jf. Forskrift om vurdering. 

Variert didaktisk praksis Skolen har utviklet en felles «verktøykasse» med eksempler 
på utprøvde læringsstrategier. RFK har et ansvar for å 
tilrettelegge slik at disse kan bli delt med andre skoler. 

Organisatoriske alternativ For å skape en variert opplæring tilpasset den enkelte elev 
brukes ulike organisatoriske alternativ. En liste med 
eksempler på dette er vedlagt denne planen, vedlegg 3. 

I vedlegg 3 er det listet opp eksempler som viser hvordan ulike skoler har gjennomført 
tilrettelagt opplæring. Det er ønskelig å utvikle en delekultur hvor eksempler og erfaringer blir 
delt mellom skolene.  

 

8. Kompetanse 

Tilrettelagt opplæring blir organisert ulikt på de enkelte skoler og innenfor de ulike 
utdanningsprogram. Dette er avhengig av både elevenes forutsetninger og den kompetanse 
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som skolen besitter. En viktig utfordring har i tillegg vært begrensede ressurser til utvidet 
oppfølging av enkeltelever.  

Både Nordahl-utvalget og Lied-utvalget har etterlyst mer forskning omkring effekten av de 
tiltak som blir iverksatt. Kunnskapssenteret for utdanning har gjennomgått internasjonal 
forskning på dette området og konkluderer med at den viktigste effekten av tiltakene er 
avhengig av «implementeringskvaliteten». Denne er avhengig av både personale, strukturer 
og ressurser. 10 

Planens formål er å bidra til å øke implementeringskvaliteten slik at skolene blir bedre rustet 
til å gi elevene en god tilrettelagt opplæring. Arbeidsgruppen tror ikke at dette alene kan 
løses gjennom lister med eksempler på variert undervisning og bruk av alternative 
læringsarenaer.  Slike eksempler får best effekt ved å formidles gjennom lærende nettverk 
på den enkelte skole, eller mellom skoler.  Skolens ledelse må sørge for at de ulike 
ressurspersoner, f.eks. rådgivere, helsesøster, assistenter, miljøarbeidere og bibliotekar 

trekkes aktivt inn i et felles nettverk.  

Variert didaktisk praksis må også knyttes til psyko/sosial kunnskap om både elev og det 
læringsmiljøet som eleven er en del av.  Klasselærerråd vil være den naturlige arena for 
dialog omkring organisatoriske rammer og refleksjon omkring erfaringer som er høstet. 
Planen bør følges opp med kompetansetilbud både knyttet til bruk av analyseverktøy og 
didaktiske erfaringer. En del av dette bør organiseres som erfaringsutveksling. Hvordan dette 
skal organiseres avklares gjennom SLG. 

Den kompetanse som trengs for å gi elever en god tilrettelagt opplæring skiller seg lite fra 

den kompetanse som ligger til grunn for all opplæring. Gjennom de ulike utredninger har det 

imidlertid blitt framhevet at det er viktig å øke den spesialpedagogiske kompetanse i hele 

personalet for å kunne gi god tilrettelagt opplæring. I Nordahl-utvalgets utredning blir det sagt 

tydelig at kompetanse og praksis er utilstrekkelig til å håndtere de utfordringer som skolene 

har for å gi elevene den tilpassede opplæring elevene har rett på.11  I kapittel 8 har utvalget 

utdypet sin analyse og sine forslag og foreslår bl.a. at det etableres en pedagogisk 

veiledningstjeneste i alle fylkeskommuner. Denne skal ha en systemorientert tilnærming i sitt 

arbeid med vekt på «undervisningen/pedagogisk arbeid og læringsmiljø».  

Nordahl-utvalgets analyse er relevant også for Rogaland fylkeskommune og det anbefales 

derfor at mulighetene for å etablere en pedagogisk veiledningstjeneste utredes. En slik 

tjeneste kan f.eks. etableres i tilknytning til de to skolesentrene og i tett samarbeid med PPT. 

Alternativt kan en slik styrking skje gjennom økte veiledningsressurser til skolene eller ved en 

styrking av PPT 

Etablering av en eventuell pedagogisk veiledningstjeneste vil også kunne hente føringer når 

regjeringen legger fram sine forslag til oppfølging av Nordahl-utvalgets utredning høsten 

2019.  

  

 
10 S. Lillejord mfl. «Frafall i videregående opplæring – Systematiske kunnskapsoversikter om frafall», 
Oslo 2015 
11 Nordahl-utvalget, spesielt kapittel 8 
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Tabell 6: Prioriterte kompetansetiltak: 

Tiltak Merknad 

Plan for tilrettelagt 
opplæring 

Planen bør gjøres kjent for alle ansatte f.eks. i forbindelse med 
skolestart. Graden av fordypning avklares på den enkelte skole 

Digital kompetanse i 
bruk av verktøy 

Den enkelte bruker skal ha fått opplæring i de digitale verktøy 
som er i bruk. Denne kompetanse skal også omfatte 
analysekompetanse. Hver skole bør ha en «superbruker» som 
kan veilede aktuelle lærere. 

En arbeidsgruppe får i oppgave i å vurdere ulike typer 
kartleggingsverktøy for å komme fram til en programpakke som 
er felles for de videregående skolene i Rogaland, jf. kap. 5, side 
9. 

Tilrettelagt opplæring i 
praksis – Hvordan gjør 
vi det? 

Samlinger for erfaringsdeling. SLG tar stilling til hvordan dette 
skal organiseres, f.eks. som felles større samlinger for en 
region, eller lokalt for en eller noen få skoler.  

Følges opp høsten 2019 og våren 2020. 

Oppfølgingsansvarlig Deres rolle er viktig for å kartlegge og følge opp arbeidet med 
elever som i perioder trenger tilrettelagt opplæring. Det bør 
vurderes om oppfølgingsansvarlig har tilstrekkelig kapasitet og 
ressurser til å følge opp elever og personale.  Ordningen med 
eget forum bør videreføres som arena for erfaringsdeling.  

Pedagogisk Psykologisk 
Tjeneste (PPT) 

Skolen skal være godt kjent med den veiledningskompetanse 
som PPT kan bidra med i forhold til utredning av enkeltelever 
og systemrettet arbeid.  

Pedagogisk 
veiledningstjeneste,  

 

For å styrke den pedagogiske veiledningskapasiteten utredes 
Nordahl-utvalgets forslag om en pedagogisk 
veiledningstjeneste jf. kap. 8, side 13.  

Et slikt senter kan f.eks. etableres med utgangspunkt i 
nåværende skolesenter. Utredningen bør også vurdere om en 
slik styrking eventuelt kan skje gjennom økte 
veiledningsressurser til skolene, eller om tjenesten skal knyttes 
til PPT. 

Enkelte kommuner har høstet gode erfaringer med å etablere 
kompetansesenter hvor PPT og andre ressursmiljø inngår. Det 
kan i et utredningsarbeid være relevant å gjøre seg kjent med 
deres erfaringer. 

PPT vil være en naturlig deltaker i en slik arbeidsgruppe 
sammen med representanter fra skolene og 
opplæringsavdelingen. 
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9. Aktører 

For å sikre et godt tilbud for den enkelte elev kreves fagkompetanse og samhandling mellom 
flere aktører. I den sammenheng er det viktig at den enkeltes funksjon/rolle er avklart. De 
viktigste aktører i denne sammenheng er: 

Tabell 7 Viktige aktører i arbeidet med utvidet tilrettelagt opplæring 

Aktør Funksjon 

Elev Eleven har en selvstendig rett og ansvar for å delta i å utforme 
og gjennomføre et tilrettelagt opplæringstilbud. Eleven kan selv 
bestemme om et tilbud er tilfredsstillende. 

Foresatte Foresatte er langt på vei de viktigste ressurspersoner i arbeidet 
med å kartlegge behov, utforme tilbud og realisere dette. For 
alle aktører som arbeider med særskilt oppfølging, er det derfor 
av avgjørende betydning å skape forutsetninger for en god 
samhandling med elev og foresatte. 

Opplæringsavdelingen 
RFK 

Opplæringsavdelingen har et overordnet og helhetlig ansvar for 
å tilrettelegge gode opplæringstilbud og sikre at skolene har en 
innarbeidet framgangsmåte som er i samsvar med definerte 
kvalitetskjennetegn. 

I tillegg til ressursene i de videregående skolene blir RFK sitt 
tilbud fulgt opp av en fagstab med ulike kompetanser 

Opplæringsavdelingen har ansvar for å utvikle/anskaffe felles 
verktøy for identifikasjon og kartlegging av elever. Den skal 
også bidra til å sikre at skolene har tilstrekkelig kompetanse til å 
realisere de tiltak som er definert i planen. 

PPT PPT har en autonom funksjon definert gjennom lovverket. (OL § 
5-6). I sitt systemrettede arbeid inngår PPT i 
opplæringsavdelingens organisatoriske apparat. 

PPT skal hjelpe skolene med systemrettet arbeid for å legge 
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Dette 
kan bestå i å veilede personalet på skolene og kvalitetssikre 
maler, rutiner og verktøy som benyttes. 

Skole Den enkelte videregående skole har fått sine oppgaver og 
ansvar definert gjennom opplæringsloven og 
delegasjonsfullmaktene i RFK. 

Skolen skal ha et forsvarlig system for å gjennomføre planen. 

Skolens ledelse skal ha klart definerte roller i forhold til 
oppfølging av elever og ansatte som omfattes av denne planen. 

Oppfølgingsansvarlig Deres mandat er bl.a.:  
• Å iverksette tiltak og tjenester som bidrar til at skolens elever 
fullfører og består videregående opplæring.  

• Å representere skolen på samlinger for skolenes 
oppfølgingsansvarlige.  
 
Den oppfølgingsansvarlige inngår i skolens ledelse, dermed 
sikres god informasjonsflyt og delaktighet i disponering av 
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ressurser for å følge opp elevene som trenger særlig 
oppfølging. Dette er også viktig for å avklare og følge opp 
personalets kompetansebehov. 

Kontaktlærer Kontaktlærer er den viktigste kontaktperson for oppfølging av 
den enkelte elev. De har et særlig ansvar for: 

• Oppstartsamtaler 

• Sosial kartlegging 

• Elevoppfølging 

Faglærer Faglærer har et særlig ansvar for å gjennomføre kartlegging i 
fag og organisere den tilpassede opplæring i faget. De skal i 
tillegg delta i helhetlig kartlegging og oppfølging av elev 

Rådgiver og 
spespedkoordinator 

Disse inngår i arbeidet med å identifisere elever med særlig 
behov for hjelp og oppfølging og bidrar i arbeidet med videre 
kartlegging og oppfølging 

Sosiallærer, 
miljøterapeut, 
assistenter 

Har et særlig ansvar for å delta i det psyko-sosiale arbeidet med 
å følge opp elever og grupper av elever. 

Kommunale, eller 
andre offentlige 
instanser 

En del elever med behov for tilrettelagt opplæring får oppfølging 
fra andre faglige instanser i sin hjemkommune eller utenfor 
denne. Hvilke som bidrar vil normalt være avhengig av hvilken 
type oppfølging den enkelte elev har. Det er viktig at RFK bidrar 
til å utvikle det systematiske samarbeidet spesielt med elevenes 
hjemkommuner. 

 

10. Hjelpemidler, verktøy  

Det utvikles felles kartleggingsmateriell og maler for å kvalitetssikre skolenes arbeid med 
identifisering og kartlegging. En egen arbeidsgruppe har utredet saken og anbefalt kjøp av et 
eget kartleggingsverktøy som skal brukes av alle skoler. Dette tas i bruk fra  skoleåret 
2021/2022.  

 

11. Årshjul  

For å sikre gode prosesser og samhandling mellom aktørene foreslår RFK et veiledende 
årshjul for det systematiske arbeidet med identifisering, kartlegging og oppfølging. Et utkast 
til et slikt årshjul er lagt inn som vedlegg 1. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1 Årshjul for tilrettelagt opplæring  

Vedlegg 2 Tilrettelagt opplæring - Eksempler 

Vedlegg 3  Oppsummering av arbeidet med kartlegging av elever 
 
Vedlegg 4 Eksempel på mal for elevsamtale (1) 

Vedlegg 5  Eksempel på mal for elevsamtale (2) 

Vedlegg 6  Forslag til felles språk i indikatorer, oppfølging av elever 

Vedlegg 7 Systemrettede tiltak for tilpasset opplæring 

 

Malene (4 og 5) som er vist er eksempler fra enkelte skoler. De er tatt med for å vise 

hvordan det arbeides med en systematisk gjennomføring av elevsamtaler. Målet er å 

utvikle en felles mal for alle skoler hvor hensynet til personvern er avklart.  

Tilsvarende kan det utarbeides en mal for arbeidet med å oppsummere arbeidet med 

kartlegging og evaluering av elevens helhetlige utvikling. Vedlegg 3 og 6 er innspill til 

dette arbeidet hvor det også er viktig å utvikle en felles språkbruk. 
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Vedlegg 1 Årshjul for tilrettelagt opplæring 

Årshjul for identifisering, kartlegging og oppfølging av elever med behov for tilrettelagt 

opplæring.  Tabellen er ment som et eksempel som skolene tilpasser til egne 

rammer. 

Vi har valgt å ta utgangspunkt i årshjulet til Akershus fylkeskommune som er knyttet 

til deres IKO-prosjekt.  

 

Oppgaver før og ved skolestart 

Tidspunkt Obligatoriske oppgaver Anbefalte 
oppgaver 

IDENTIFISERING 

 

Før 
skolestart 

• Inntak samler relevant informasjon fra VIGO og 
oversender til skolene. 

• Ledelsen tar ut lister over identifiserte elever. 
• Listene brukes til å vurdere klassesammensetning. 
• Oppfølgingsansvarlig/leder lager lister over 

identifiserte elever som skal prioriteres til 
elevsamtalen. 

• Informasjon om identifiserte elever og hva skolen 
vet om elevene skal formidles til kontaktlærer før 
skolestart (f.eks. på planleggingsdag). 

Skolen bør vurdere 
å sette sammen 
heterogene klasser 
på Vg1 med 
utgangspunkt i 
søkerdata. 
 
 

KARTLEGGING 

 
Ved 
skolestart 

Elevsamtaler med kontaktlærer 

• Ledelsen sender ut informasjon om 
elevsamtalene til elev/foresatte. 

• Identifiserte elever prioriteres - første 
elevsamtale skal gjennomføres innen 2 uker etter 
skolestart. 

• Samtalen skal dekke temaene som inngår i felles 
mal for elevsamtalen.  

• Hvis elevsamtalen avdekker behov for videre 
oppfølging følges dette opp av kontaktlærer 

Elevsamtaler med 
øvrige elever 
bør startes opp 
innen 4 uker 
etter skolestart. 

Malen for 
elevsamtalen 
brukes som 
sjekkliste 

Før 
høstferien 

Videre kartlegging 

• Dersom elevsamtalen avdekker faglige 
utfordringer, skal kontaktlærer varsle faglærer og 
oppfølgingsansvarlig. 

• Etter varsling skal faglærer gjennomføre en faglig 
vurdering av eleven. 

Meldinger om 
faglige og 
sosiale 
utfordringer bør 
være skriftlige 
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• Dersom elevsamtalen avdekker sosiale 
utfordringer, skal kontaktlærer varsle 
oppfølgingsansvarlig og eventuelt avdelingsleder. 

• Hvis nødvendig skal kontaktlærer i samarbeid 
med sosialpedagogisk rådgiver/elevtjenesten 
gjennomføre en ytterligere vurdering av elevens 
sosiale utfordringer.  

Skolen bør 
etablere et 
system som 
sikrer god 
informasjonsflyt, 
samtidig som 
elevenes  
personvern 
beskyttes. 

OPPFØLGING 

 
Før 
høstferien 

Klasselærerråd/-møter 

• Etter at elevsamtalene er gjennomført, avholdes 
klasselærerråd i alle klasser med utgangspunkt i 
resultatene. oppfølgingsansvarlig/leder deltar. 

• Agenda for møtene:  

- Kontaktlærer, faglærer, evt. sosialpedagogisk 
rådgiver/elevtjeneste legger fram resultatene fra 
elevsamtalen og faglige/sosiale vurderinger.  

- Reflektere rundt resultatene.  

- Vurdere behov for tiltak på individ-/klassenivå.  

- Ved behov for tiltak skal møtene munne ut i 
konkrete planer om tiltak. 

• Klasselærerråd 
bør gjen-
nomføres 
innen 5 uker 
etter 
skolestart. 

• Det bør settes 
av god tid til 
klasselærerråd 
i etterkant av 
elevsamtaler 
og 
kartlegginger. 

Etter 
identifisering  
ved 
skolestart 

Oppfølgingsplaner 

• Utforming av tiltak skal skje i samråd med eleven og 
eventuelt foresatte. 

• Når tiltak er bestemt skal det lages en skriftlig plan 
som beskriver følgende:  

- Kort beskrivelse (stikkord) av elevens/klassens 
hovedutfordringer. 

- Kort beskrivelse (stikkord) av tiltaket/tiltakene.  

- Antatt varighet.  

- Hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver.  

- Hvordan og hvor hyppig effekten av tiltaket skal 
evalueres. 

• Oppfølgingsansvarlig/leder skal påse at evalueringen 
av tiltak gjennomføres.  

- Hvis tiltaket ikke har effekt skal det gjøres en ny 
vurdering, og tiltaket skal justeres.  

- Når det ikke lenger er behov (målet er nådd) skal 
tiltaket avsluttes. 

• Skolen bør ta 
utgangspunkt i 
«mal for opp-
følgingsplan» 
(bakerst i IKO-
heftet).  

• Effekten av 
tiltak bør eva-
lueres minst 
månedlig. 

• Der det er 
aktuelt bør 
skolen 
tilstrebe tett 
dialog med 
foresatte, 
kommunale 
hjelpe- og 
helsetjenester. 
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OPPGAVER UNDERVEIS I SKOLEÅRET 

 

Tidspunkt Obligatoriske oppgaver Anbefalte oppgaver 

IDENTIFISERING 

 
November, 
januar, april 

Midtveis- og halvårsvurdering 

• Elevene følges opp gjennom retningslinjene 
for vurdering.   
 

Følge opp punktene i 
oppfølgingsplan for den 
enkelte 

Løpende Bekymringsmelding 

• Skolen skal etablere rutiner som sikrer at 
faglærer/kontaktlærer raskt melder fra om 
høyt fravær, fare for 1 eller IV, mistrivsel 
eller andre utfordringer til IKO-
ansvarlig/ledelse. 

• Bekymringsmeldinger skal foreligge skriftlig 

• Rutinene skal være kjent for alle 
kontaktlærere og faglærere i Vg1 og Vg2. 

• Lærere på Vg3 bør 
også kunne melde 
inn bekymring. 
• Etter at 
bekymringen er 
utredet bør den 
lagres i arkivsone 
eller slettes. 

KARTLEGGING 

 
Løpende  Kartlegging etter bekymringsmelding 

• Dersom bekymringen gjelder faglige 
utfordringer, skal det vurderes om det er 
behov for faglig kartlegging/vurdering av 
eleven og om PPT skal inn. 

• Dersom bekymringsmeldingen gjelder sosiale 
utfordringer, skal det vurderes om det er 
behov for en ytterligere kartlegging av 
elevens sosiale utfordringer og om sosial-
pedagogisk rådgiver/elevtjenesten skal inn. 

• Det bør være mulig å 
levere inn 
bekymringsmel-
dinger ukentlig. 

• Den som har meldt 
saken bør få rask 
tilbakemelding om 
behandling 
(fortrinnsvis innen en 
uke). 

OPPFØLGING 

 
Etter 
midtveis- og 
halvårs-
vurderinger 

Klasselærerråd/-møter 

* Etter at halvårsvurderinger er gjennomført, 
avholdes klasselærerråd i alle klasser med 
utgangspunkt i resultatene. 

* Agenda for møtene: 

- Reflektere rundt resultatene.  

- Vurdere behov for ytterligere kartlegging av 
faglige/sosiale utfordringer.  

• Det bør settes av god 
tid til klasselærerråd 
i etterkant av 
midtveis- og halvårs-
vurderinger (Noen 
skoler bruker OD-
dagen på høsten til 
dette). 
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- Vurdere behov for tiltak på individ-/klassenivå.  

- Ved behov for tiltak skal møtene munne ut i 
konkrete planer om tiltak. 

Etter 
identifisering 
underveis i 
skoleåret 

Oppfølgingsplaner 

• Utforming av tiltak skal skje i samråd med 
eleven og eventuelt foresatte. 

• Når tiltak er bestemt skal det lages en skriftlig 
plan som beskriver følgende:  

- Kort beskrivelse (stikkord) av elevens/klassens 
hovedutfordringer. 

- Kort beskrivelse (stikkord) av tiltaket/tiltakene  

- Antatt varighet.  

- Hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver.  

- Hvordan og hvor hyppig effekten av tiltaket 
skal evalueres. 

• Oppfølgingsansvarlig/leder skal påse at 
evalueringen av tiltak gjennomføres.  

- Hvis tiltaket ikke har effekt skal det gjøres en 
ny vurdering, og tiltaket skal justeres.  

- Når det ikke lenger er behov (målet er nådd) 
skal tiltaket avsluttes. 

• Skolen bør ta utgangs-
punkt i «mal for opp-
følgingsplan» 
(bakerst i IKO-
heftet).  

• Effekten av tiltak bør 
evalueres minst 
månedlig. 

• Der det er aktuelt bør 
skolen tilstrebe tett 
dialog med foresatte, 
kommunale hjelpe- 
og helsetjenester 

 

Sjekkliste for leder/Oppfølgingsansvarlig 

 

Tidspunkt Obligatoriske oppgaver Anbefalte 
oppgaver 

Før/ved 
skolestart 

Forankring og struktur på skolenivå 

• Det skal informeres om arbeidet med tilrettelagt 
opplæring før skolestart (planleggingsdager). 

• Planen skal være tilgjengelig for alle kontakt- og 
faglærere. 

• Det skal lages et lokalt årshjul for arbeidet på skolen:  

- Årshjulet skal beskrive møtestruktur, frister, innhold, 
aktører og ansvar. 

• Det skal etableres løpende rutiner for 
bekymringsmeldinger:  
- Rutinene for bekymringsmeldinger skal være godt 
kjent blant kontakt- og faglærere. 

 

• * Arbeidet med 
tilrettelagt 
opplæring bør 
inngå i skolens 
eksisterende 
årshjul. 

    Det er viktig at 
møtestruktur, 
frister, innhold og 
ansvar i er tydelig 
definert. 

•  
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Løpende Kompetanseheving, læringsfelleskap og evaluering 

• Oppfølgingsansvarlig/ledelse skal delta på relevante 
fylkeskommunale og regionale samlinger 

• Ledelsen, oppfølgingsansvarlig og aktuelle lærere 
skal delta på det kompetansetilbud som blir gitt. 

• Det skal etableres et lokalt læringsfellesskap på 
skolen som sikrer en forløpende evaluering av 
skolens arbeid  med tilrettelagt opplæring 

- I forbindelse med skolens evaluering av arbeidet med 
tilrettelagt opplæring, skal ledelsen vurdere behov 
for omfordeling av ressurser på skolenivå og behov 
for kompetanseheving i personalet. 
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Vedlegg 2   Tilrettelagt opplæring   

Det grunnleggende prinsipp for tilrettelagt opplæring skal være inkludering i et ordinært 
læringsfellesskap, klassen eller basisgruppen. Den daglige organiseringen kan være mer 
fleksibel.  

I denne sammenheng ønsker vi å vise eksempler på tilrettelagt opplæring som skoler bruker. 
Intensjonen er å skape en idebank til å høste fra i det konkrete arbeidet med tilrettelagt 
opplæring. Foreløpig er det ikke lagt inn noen skoler/kontaktpersoner. Listen vil bli utvidet 
gjennom innspill fra skolene. 

Tiltak Aktivitet, erfaring Skole, 
kontaktperson 

Didaktiske tiltak   

Variert opplæring Skape didaktiske opplegg som tar utgangspunkt 
i at elevene har ulike intelligenser og dermed 
ulike måter å tilegne seg og formidle kunnskap 

 

Leseprosjekt  Ulike typer, felles er en erkjennelse av at økt 
leseferdighet gir positiv effekt for mange fag 

 

Matteprosjekt Nivådifferensierte, intensive kurs. Mange 
eksempler på skolene 

 

Intensiv opplæring 

 

Bruk av intensivkurs og veiledninger før NUS og 
som sluttspurt 

 

Studiesenter Undervisning i små grupper engelsk og 
matematikk 

 

Digital opplæring Tilbud gjennom Nettskolen Rogaland  

Undervisning via robot Tilbys elever som ikke klarer å delta i 
klasseromsundervisning 

 

Styrket bemanning   

Elevmentorer Bruk av elever som veiledere, mentorer for 
andre elever. Brukes både i forhold til 
fagkompetanse og psykososiale utfordringer. 

 

Flerlærer  Mange varianter av dette tilpasset den enkelte 
elev/klasse/fag/lærer. 

Variasjon også i bruk av ulike læringsarenaer. 
Brukes både for fagkompetanse og sosiale 
ferdigheter 

 

Miljøarbeidere Settes inn i klasser og med fokus på 
enkeltelever 

 

Forebyggende tiltak   

Fraværsoppfølging Systematisk oppfølging av fravær  

Kurser i 
læringsstrategier 

Omfatter også kurs i skrive- og lesestrategier  

Psykososial 
kompetanse 

Fokus på sosial læring i tillegg til den faglige 
læringen 
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Psykisk helse undervisning i alle klasser 

Særskilt elevoppfølging For elever med 1 og IV etter første termin 
Systematisk elevutvikling med faste samtaler 

 

Organisatoriske tiltak   

 Spesialpedagogisk veileder for lærerne (40%) 
Koordinator for SSO (20%) 

 

Spespedmøter Gjennomføres en gang i uken (elevsaker 
drøftes med lærer, rådgiver, PPT og 
avdelingsleder for elevoppfølging) 
sosialpedagogiske og spesialpedagogiske tiltak 
drøftes og besluttes i møtet 

 

Samarbeid med 
eksterne aktører 

Tett samarbeid med forbyggende i politiet, 
helsesykepleier, PPT og OT 

 

Systemrettede tiltak Bruk av opplæringsavtaler, hospiteringer og 
praksisbrev  
Praksisordninger i enkelte fag 
YFF i bedrift og verksted 

 

Utvidet tid Mange varianter som er tilpasset elevens 
læringsforutsetninger. Kan være færre 
kompetansemål, eller færre fag. En variant er 
et ekstra år ved inngangen til vgs for å gjøre 
eleven «læringsklar» 

 

Særskilt 
språkopplæring (SSO) 

Tilbys i faste og frivillige timer  
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Vedlegg 3 

Oppsummering av arbeidet med kartlegging av elever 
Innspill til bruk i klasselærerråd 
 

Lærer/klasselærerråd bruker de elementer som er relevante for den enkelte elev. 

 

1. Tidligere skolehistorie  

Elevens skolehistorie:  

Hvilke skoler har eleven gått på? Har det vært perioder med høyt fravær som følge av 

vegring eller sykdom? Har eleven vært i kontakt med hjelpeapparatet? Hvordan har eleven 

fungert i sin tid på skolen?  

 

Problembeskrivelse:  

Hvilke vansker har eleven i skolesituasjonen?  

 

Forhold av særlig betydning for opplæringen:  

Ta med ting du mener vil være av betydning for elevens opplæringssituasjon. Er eleven frisk, 

går eleven på medisiner, virker eleven opplagt, eller er eleven trett og sliten? Opplysninger 

fra eleven og foreldrene kan også høre hjemme her. 

 

2. Nåværende skoleår 

(både det eleven mestrer og det eleven ikke mestrer skal beskrives)  

Eleven sin sosiale fungering og motivasjon? 

Beskriv hva eleven mestrer av sosiale utfordringer. Vurder elevens sosiale kompetanse i 

forhold til opplæringens mål i læreplanens generelle del. Hvordan fungerer eleven sammen 

med jevnaldrende? Hvordan fungerer eleven sammen med voksne? Hvordan fungerer 

eleven i timene? Er vanskene grunnet et samspillsproblem, og i så fall hvordan kan de 

voksne medvirke til endring?  

Trives eleven på skolen? Er trivselen stabil, eller varierer den fra dag til dag? Hvordan er 

elevens motivasjon for læringsarbeidet og de sosiale utfordringene han/hun møter på 

skolen? Hvordan reagerer eleven på faglige og sosiale utfordringer: Trekker eleven seg 
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unna? Liker eleven utfordringer? Varierer elevens atferd i ulike fag? Når fungerer eleven 

godt, og i hvilke situasjoner oppstår problemene?  

 

Resultat fra kartlegging og vurderinger? 

Beskriv både kvalitative og kvantitative resultater. Oppgi poengsummer og se dette i forhold 

til de normer som finnes. Hvis mulig bør en oppgi resultater fra kartleggingsprøver fra både 

før og etter tiltak (gjerne den samme prøven)  

Beskriv elevens språklige fungering. Flerspråklige elever: Hvordan fungerer eleven på 

morsmålet? Er eleven dyktigere på morsmålet enn på norsk? Hvordan er uttalen? Hvordan 

er ordforrådet og begrepsforståelsen? Hvordan er elevens språklige utvikling?  

Hva ble observert? Hvilke funn ble gjort?  

 

Eventuelle tiltak som er prøvd ut og vurdering av effekten? 

Hva er prøvd?  

Beskriv tiltakene.  

Hvor lenge?  

Angi hvor lenge de ulike tiltakene har vært iverksatt.  

Hvordan var tiltakene organisert?  

I gruppe, studieverksted, 2-lærersystem, annet?  

Resultat?  

Bidro tiltakene til at elevens opplæringstilbud ble forsvarlig? Hva fungerte? Hva fungerte 

ikke? Hva ble gjort av endringer underveis? Hvorfor ble resultatet som det ble? Hvordan var 

elevens erfaring med tiltakene?  

 

3. Konklusjon 

Fag/område der eleven ikke har forsvarlig utbytte av opplæringa! 

Beskriv elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter innenfor ulike fag og 

fagområder hvor det ønskes en vurdering av behov for spesialundervisning.  

For å vurdere utbyttet av opplæringen må det gis en beskrivelse av elevens læring og 

lærerens undervisning. Hvordan har skolen klart å møte elevens behov, og hvordan har 

eleven klart å nyttiggjøre seg opplæringen?  
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Fag/områder hvor utbyttet av opplæringen er forsvarlig: Bruk læreplanen når du beskriver 

dette. –Vær konkret!  

Fag/områder hvor utbyttet av opplæringen ikke er forsvarlig: Bruk læreplanen når du 

beskriver dette. –Vær konkret!  

 

Mål:  

Her skal du vurdere hva som er realistiske mål for opplæringen. Forhold deg til læreplanen. 

Må det settes andre mål for læringsarbeidet enn det som ligger innenfor den ordinære 

opplæringen?  

Innhold:  

Er det nødvendig å velge bort noe fra fagplanen? Må innholdet i opplæringen avvike fra det 

ordinære?  

Organisering: I hvilken form bør opplæringen gis? Har eleven behov for studieverksted? Kan 

hjelpen gis i klassen?  

 

Noen elever kan ha behov for å ha hele opplæringen sin på lavere nivå, (UP/AT) begrunn. 
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Vedlegg 4 Eksempel på mal for elevsamtale 

 

OPPSTARTSAMTALE  

FOR ELEVER ved ……………………. videregående skole 
 

 

Velkommen til oppstartsamtale – dato/sted 

 

Som kontaktlærer ønsker jeg å bli kjent med deg slik at skolen i størst mulig grad kan legge til 

rette for en god opplæring. Samtidig ønsker jeg å informere deg om skolen og hvordan 

opplæringen vil foregå. 

 

Jeg ønsker at du fyller ut skjemaet på forhånd og leverer det til meg innen (dato)  

 

……………………………………………….. 

Kontaktlærer 

 

 

ELEV:  

Navn: Klasse: 

  

Adresse: 

 

Poststed: 

Mobil: 

 

E – post;  
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FORESATTE / FAR:   (NB. Fyll ut for begge foresatte) 

Navn: 

Adresse: 

 

 

Poststed:  

Tlf - Arbeid:  

Tlf - Mobil: 

 

E – post;  

 

FORESATTE / MOR: 

Navn: 

Adresse: 

 

Poststed:  

Tlf - Arbeid:  

Tlf - Mobil: 

 

E – post;  

 

Tilleggsopplysninger som hjemmet mener skolen bør ha:  

 

Eventuelle sykdom / diagnose skolen bør kjenne til (f.eks. diabetes, epilepsi, 
hodepine, allergier, ADHD, familieforhold) 
 
 

 

 
 
 
Dato; _____________    Signatur;  
 
 
Elev: ____________________________ Foresatte: __________________________ 
 
         Foresatte: _________________________ 
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Fint om du fyller ut skjema på forhånd av samtalen 
 

 

Elev navn: ________________________________________  Klasse: ___________ 

 

Din skolebakgrunn. 

Hvilken ungdomsskole kommer du fra?   

Hvordan hadde du det på den forrige 

skolen du gikk på? 

 

 

Faglig bakgrunn / Behov for tilrettelegging på skolen:  

Kan du fortelle om hva som er dine styrker (hva du er god i)? 

 

 

Har du hatt tilretteleggingstiltak i skolen tidligere? 

 NEI         JA   Hvis JA, i hvilke fag?  

Hvilke tilrettelegginger har fungert / ikke fungert?  

 

Har dere dokumentasjon?  NEI         JA, Hvis ja, kan skolen få tilgang til dette?  

Andre viktige forhold skolen bør vite: 
Er det noe skolen burde vite for å kunne ivareta / tilrettelegge skoletiden best mulig?  
(F.eks. mobbing, dødsfall i nære relasjoner, samlivsbrudd ol.)  
                                                                      
                                                                                                                          

Fravær:   

På ungdomsskolen var fraværet mitt:  

 

Dager: _________ Timer:___________      

 

Er det noen spesielle årsaker til at du kan 

få noe fravær? 

(10% regelen) 
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Hva er grunnen til at du valgte dette utdanningsprogrammet? 

(F.eks. var dette 1.- 2. eller 3. valget ditt?) 

Forventninger til dette skoleåret: 
Hvilke forventninger har du 

til dette skoleåret. 

Hva skal til for at du skal få 

en god skolehverdag? 

 

 
 

 

 

Tanker om dine fremtidsplaner:  

Hva fikk deg til å søke dette programområdet? 

Hvor tenker du at du er om 3 – 5 år? (ditt utdanningsmål) 

 

Har du noen erfaring innen dette faget / yrke? (UTV, Praksis, sommerjobb, osv.) 

 

Er dette et omvalg (nytt vg1 kurs) i den 

videregående skolen? 

 Nei     Ja, fra hvilket programområde? 

 

 

 

Trivsel / etter skoletid:  

Hva gjør du etter skoletid (interesser)? 
 
Har du noen å være sammen med på fritiden?  
 
Har du arbeid ved siden av skolen, og eventuelt hvor mye jobber du? 
 
 

 

Minoritetsspråklige:   NEI         JA   

(hvor mange år i Norge, morsmål, hvilket språk snakker du hjemme?)                                                                   
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Hvis JA;  

Er det behov for ekstra norsk / språkopplæring?  NEI         JA           

 

 

 

PC  

Har du bærbar PC?   NEI         JA           
hvis nei; har du bestilt? 
 
 
 

 

Denne elevsamtalen vil danne grunnlaget for den neste elevsamtalen som du skal ha i løpet 

av høsten. Dette skjema oppbevares i skolens arkivsystem.     
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Vedlegg 5 Eksempel på mal for elevsamtale 

 
 

Skolebakgrunn 

Hvilken skole gikk du på sist? 
 

Hvordan hadde du det på den forrige skolen du gikk på? 
 
 
 

Faglig bakgrunn 

Hvilket karaktersnitt har du?  
 
Kan du fortelle om hva som er dine styrker (hva du er god i)? 
 
 
 
Har du noen faglige forventninger til deg selv dette skoleåret? 
 
 

Har du hatt tilretteleggingstiltak i skolen tidligere? 

     NEI             JA   Hvis JA, i hvilke fag?  

 
Hvilke tilrettelegginger har fungert / ikke fungert?  
 
 
 

Har dere dokumentasjon?      NEI             JA, Hvis ja, kan skolen få tilgang til dette?  

 

Andre viktige forhold skolen bør vite: 
Er det noe skolen burde vite for å kunne ivareta / tilrettelegge skoletiden best mulig?  
(F.eks. mobbing, dødsfall i nære relasjoner, samlivsbrudd ol.) 
 
 

Er du minoritetsspråklig:      NEI           JA        

Hvis JA; Er det behov for ekstra norsk/språkopplæring?      NEI             JA      

Hvor lenge har du bodd i Norge?   
                                                     

Fravær 

 
På ungdomsskolen var fraværet mitt:  Dager: _________ Timer:___________     
 
Har fraværet spesielle årsaker? 
 
 
Er det grunner til at du kan få noe fravær dette skoleåret? 
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Trivsel  

Hva skal til for at du skal trives og ha en god skolehverdag? 
 
 
Hvordan har du trivdes på skolen tidligere? 
 
 
Hva mener du er viktig for å få et godt miljø i klassen og på skolen? 
 
 
 
Etter skoletid 
Hva gjør du vanligvis etter skoletid (interesser)? 
 
 
Har du noen å være sammen med på fritiden?  
 
 
Har du arbeid ved siden av skolen, og eventuelt hvor mye tid jobber du? 
 
 
 

Programvalg  

Hva fikk deg til å søke dette programområdet? 

 

Hvor tenker du at du er om 3 – 5 år? (ditt utdanningsmål) 
 
 
Har du noen erfaring innen dette faget / yrke? (UTV, Praksis, sommerjobb, osv.) 
 
 

Er dette et omvalg (nytt vg1 kurs) i den videregående skolen?   

     Nei         Ja, fra hvilket programområde 

Sosial kompetanse 

Hva tenker du om deg selv når det gjelder: 
 
Samarbeid med medelever? 
 
 
Å ta imot hjelp? 
 
 
Å komme i gang med arbeidet? 
 
 
Å arbeide selvstendig? 
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Vedlegg 6 Innholdet i felles språk i indikatorer, oppfølging av elevene 

Indikatorene brukes i all dialog om og med eleven, som et svar på “Hvordan går det 

med eleven?” Disse utgjør et felles profesjonelt språk ansatte i skolen bruker når de 

omtaler elevene i forskjellige rapporter, samtaler og møter. Indikatorene kan brukes 

ved overføringer mellom skoler og mellom skoler og bedrifter når det er samtykke fra 

eleven.  

 

1. Faglig 

Styrker 

Karakterer 

Fagspesifikke vansker 

Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, digital) 

Kartleggingsresultater 

 

2. Fravær 

Antall dager og timer  

Mønster (fag – eller dagspesifikt)? 

3. Trivsel 

Venner 

Tillit til lærere, medelever, skolesystemet 

Har noen å være med i pausene 

Humor 

Livsglede 

 

4. Skole – hjem 

Sjelden, normal, ofte kontakt?   

Felles forståelse av situasjon? 

Samarbeidsvilje og felles mål for eleven? 

Barnevern? 

Familiesituasjon 
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5. Programområde 

Viser interesse for faget? 

Realistisk programvalg?  

Ønsker å bytte programområde? 

Tidligere valg av programområder? 

 

6. Sosial kompetanse (styrker og utfordringer/vansker) 

Evne til selvbestemmelse (ta egne valg) 

Vet hva hen vil  

Tar egne valg ut fra hva hen vil  

Vurderer konsekvensene av egne valg  

Evne til selvhjulpenhet (selvstendighet)   

Kommer raskt i gang med arbeidet.  

Ber om hjelp når hen trenger det.  

Er bevisst på hvordan hen lærer best  

Gjennomfører instruks  

Løser problemer 

Tar ansvar 

Er aktiv og utholdende i arbeidet 

Stiller forberedt til undervisning eller arbeid 

Evne til å opptre troverdig 

Holder det hen lover  

Er ærlig om hva hen klarer å gjøre  

Innrømmer at hen kan ta feil  

Gjør det hen sier hen skal gjøre   

Møter forberedt   

Evne til å vise respekt 

Selvrespekt 

Respekt for andre 

Tilpasser seg 



37 
 

Er høflig mot andre mennesker   

Møter presis   

Venter på tur, avbryter ikke 

Evne til å samarbeide 

Lytter til andre sine meninger  

Er åpen og interessert   

Aksepterer at andre medlemmer i gruppen er like viktige 

Bidrar med forslag   

Er villig til å godta gruppas beslutninger   

Gjør jobben uavhengig av hvem jeg jobber med  

Er villig til å hjelpe andre   

Bidrar til et godt miljø i gruppa/klassen   

Viser interesse for arbeidet   

Evne til å være mottakelig 

Tar imot veiledning  

Tar til seg tilbakemeldinger og framovermeldinger  

Er aktiv  

Er nysgjerrig på å lære  

Lytter til andre 

Evne til å vise ansvarlighet 

Gir beskjed ved alle typer fravær i god tid  

Møter til avtalt tid 

Tar ansvar for arbeidsoppgavene  

Er utholdende og gjør oppgaver helt ferdig  

Rydder opp etter seg 
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Vedlegg 7:  Systemiske tiltak for tilpasset opplæring 

   Tiltakene er ordnet alfabetisk 

Tiltak  Utdypning  
 

Lovhjml  

Glidelåsen  
 
Mer informasjon 
 

Tiltaket kjennetegnes ved et forsterket samarbeid 
mellom de kommuner som har inngått en 
intensjonsavtale med Rogaland fylkeskommune for å 
bidra til at en økt andel elever fullfører og består 
videregående opplæring. I inneværende skoleår er 
dette et tilbud som gis til utvalgte elever i 10 
kommuner.  
 
Kommunene har etablert tverrfaglige team fra ulike 
sektorer som har i oppgave å identifisere unge som av 
ulike grunner kan få problemer med å fullføre og bestå 
videregående opplæring. Rundt elevene etableres en 
kommunal støttegruppe som skal følge dem opp i 
løpet av den videregående opplæring. 
 
Oppfølgingstjenesten har ansvaret for å ta imot 
elevene, tilrettelegge opplæringen og følge dem opp i 
samspill med den kommunale støttegruppe.  
 
Elevenes opplæringstilbud tilpasses den enkelte elev 
og kan foregå i ordinære klasser eller i form av 
læreplasser eller praksisplasser. 
 
 

OL §13-3d 
 
FO kap.20 

Kvalifiserings-
senter  
 
Mer informasjon 
 

Kvalifiseringssenteret i Rogaland skal være et 
fylkeskommunalt opplæringstilbud for ungdom som 
faller ut av det ordinære opplæringstilbudet. Tiltaket 
iverksettes fra skoleåret 2019-2020. 
 
Senteret har som mål å motivere, avklare 
utdanningsvalg, gi påfyll i grunnleggende ferdigheter 
og trene sosiale og yrkesfaglige ferdigheter.  
Rammen for tiltaket er utdanning som gir maksimal 
fleksibilitet i tilnærmingen for ungdommene. 
 

 

Lærekandidat-
ordningen  
 
Mer informasjon 
 
 

Lærekandidat 12kan være et alternativ for dem som 
vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller 
svennebrev.  
 
Innenfor lærekandidatordningen13 får de individuelt 
tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen.  
 
Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan 
bygges videre til yrkeskompetanse. Flertallet av 
elevene har ikke vedtak om spesialundervisning. 
 

 

 
12 Rogaland fylkeskommune – Opplæringskontrakter  
13 Lærekandidatordningen  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#§13-3d
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_23#KAPITTEL_23
file:///C:/Users/johjohnsen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IL3EAD98/Plan%20revidert%20240119.docx
https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/larekandidatordning/
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I evalueringen av ordningen blir det bl.a. sagt: 
«Det bør være en ambisjon at ordningen skal bli 
treffsikker, og at svakt presterende unge med et reelt 
behov blir tilbudt å være lærekandidat. Funnene 
indikerer at mange lavprestasjonselever i ordinære 
utdanningsprogrammer kunne hatt fordel av å få dette 
tilbudet.  
 
Ut fra dette perspektivet har lærekandidat-ordningen 
for lite omfang. Flere burde vært lærekandidater. 
Samtidig bør man holde unge med et høyere 
prestasjonsnivå utenfor ordningen.                         
(side 100)» 
Markussen mfl: «Jeg vet ikke hva alternativet skulle 
vært.» 14 Udir Rapport 2018:8. Evaluering av 
Lærekandidatordningen 
 

Oppfølging 
gjennom OT  
 
 
Mer informasjon 
 

Oppfølgingstjenestens15tilbud er rettet mot ungdom 
mellom 16 og 21 år, med rett til videregående 
opplæring og som: 
 
Ikke  

• er i opplæring eller i arbeid 

• har søkt videregående opplæring 

• har tatt imot elev- eller læreplass 
Har  

• avbrutt opplæringen før den er ferdig 

• avbrutt lærekontrakt eller opplæringskontrakt 

• tapt opplæringsretten som følge av vedtak om 
bortvisning for resten av skoleåret 

 Er    

• i arbeid, men har fortsatt rett til videregående 
opplæring.  

 
Oppfølgingstjenestens (OT) oppgave er å arbeide for 
at alle unge som tilhører målgruppen skal få tilbud om 
opplæring, arbeidstrening eller annet 
kompetansegivende tiltak. 
 
Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning om 
utdanning- og yrkesvalg. Målet er å bidra til en formell 
kompetanse som studie- og eller yrkeskompetanse.  
 
OT samarbeider med flere instanser (kommunale, 
fylkeskommunale, statlige) og kan koordinere tiltak 
sammen med dem som også har et ansvar for 
ungdom i samme målgruppe.  
 

OL § 3-1 

 
14 Markussen mfl: Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært  
15 Oppfølgingstjenesten (OT) Rogaland fylkeskommune 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
https://www.udir.no/contentassets/e5308de2f4de47afa19472c0d90ef5ce/larekandidatordningen.pdf
http://www.oppfolgingstjenesten-rogaland.no/
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PPT 
 
Mer informasjon 
 

PP-tjenesten er på systemnivå en hjelpetjeneste for 
skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til rette 
for elever med særlige behov.  
 
Dette kan eksempelvis bestå i å veilede personalet på 
skolen med tanke på tilrettelegging av undervisning 
(organisering, didaktiske grep), klasseledelse, 
undervisning om ulike diagnoser/utfordringer som 
elever kan ha og hvilke tiltak som kan være 
virksomme.   
 

OL §5-6 

Praksisbrev 

 
 
Mer informasjon 
 

Opplæringen innen yrkesfaget skal foregå i bedriften, 
mens opplæringen innen de av allmennfagene som en 
må ta, skal foregå på skolen 1 dag i uken.  
 
Fellesfagene (allmennfagene) en må ha for å få 
Praksisbrev er: Norsk, Matematikk og Samfunnsfag.  
I noen tilfeller vil også deler av den teoretiske 
opplæringen innen yrkesfaget foregå på skolen. 
 

 

Private tiltak  Rogaland fylkeskommune kjøper i noen tilfeller 
opplæringsplasser ved private institusjoner for 
oppfølging av elever med særskilte utfordringer. 
 

 

Skolesenter  
 
Møllehagen  
 
Hollenderhaugen  
 

Rogaland fylkeskommune har to skolesenter som 
tilbyr undervisning for og utredning av barn, unge og 
voksne som er innlagt ved sosiale og medisinske 
institusjoner.  
 
Skolesenteret gir også undervisning for ungdom og 
voksne som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg 
opplæring i ordinære videregående skoler.  
 
Dette undervisningstiltaket omfatter 
studiespesialisering og fellesfag innen yrkesfaglige 
utdanningsprogram. Inntak til skolesentrene skjer 
gjennom et eget inntak16.  
 

 

Spesial-
undervisning  
 
Mer informasjon 
 
 

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få 
tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning».  
 
Spesialundervisning kan organiseres i egne grupper 
eller i ordinære klasser. 
 
Rettigheter og prosedyrer knyttet til 
spesialundervisning er grundig beskrevet i RFKs 
Forvaltningsplan for spesialundervisning.   
 

OL §5-1. 
 
 
 
 
OL § 8-2 

 
16 Informasjon om søknad/inntak til Møllehagen og Hollenderhaugen skolesenter 

http://www.mollehagen.no/index.php/Om-skolen
http://www.hollenderhaugen.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/lov-om-grunnskolen-og-den-vidaregaande-opplaringa-opplaringslova/#lid141207
http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Videregaaende-skole/Inntak-til-skole/Moellehagen-og-Hollenderhaugen
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Stafettloggen Stafettloggen er et redskap til å dokumentere det 
tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet og 
innsatsen, og samtidig et redskap til bruk i dialogen 
med familien. I utgangspunktet er den utviklet for 
psykososial oppfølging i kommuner. Bruken har også 
blitt utvidet til samarbeid med videregående skoler og 
deres elever i slike kommuner.  
 

Connexus 

Særskilt 
språkopplæring  
 
 
Mer informasjon 
 

En ungdom som ikke kan norsk, eller som har svake 
norskferdigheter, skal ha et tilrettelagt tilbud i 
norskopplæringen.  
 
Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på 
særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og 
tospråklig fagopplæring. Særskilt norskopplæring 
innebærer forsterket opplæring i norsk 
 
Elever i videregående opplæring17 med annet 
morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt 
språkopplæring:  
 
Dette skal være en overgangsordning inntil de har 
tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge den vanlige 
opplæringen.  
 
Retten gjelder først og fremst for særskilt opplæring i 
norsk.  Tospråklig fagopplæring skal være et 
sekundært virkemiddel og vil være en rett for 
nyankomne og andre minoritetselever som grunnet 
sviktende kunnskap i norsk ikke kan følge 
undervisning på norsk.  
 
Det er utarbeidet et eget styringsdokument som 
beskriver rettigheter og prosedyrer i forbindelse med 
særskilt språkopplæring: 
jf. Retningslinjer særskilt språkopplæring.  
 

OL § 2-8  
 
OL § 3-1 
første ledd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tett oppfølging i 
ordinær klasse  
 

Dette er en svært sammensatt gruppe hvor eleven er 
tatt inn og går i en ordinær klasse. Av ulike årsaker 
har eleven i en periode et særskilt behov for å få 
tilrettelagt sin opplæring. Dette kan være kjent ved 
skolestart eller oppstå i løpet av skolegangen.  
 
Det overordnede mål er å sette elevene i stand til å 
oppnå tilfredsstillende læringsutbytte av ordinær 
opplæring. Dette er primærgruppen for denne planen.  
En variant er elever som får særskilt 
språkopplæring.18 
 

OL § 1-3  

 
17 Rett til særskilt språkopplæring 
18 Saksgang for særskilt språkopplæring  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9639/0/0/0/0/Retningslinjer_for_saerskilt_spraakopplaering.pdf?Company=rfk
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-8
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#§1-3
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/skole/16-24-ar/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/sarskilt-sprakopplaring/Hvem-er-de-minoritetsspraklige-elevene/
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