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Innledning 
 
Plan for ”Tilpasset opplæring” omhandler et fagområde med store og mange 
utfordringer. 
Strategier og metoder innen feltet er et omdiskutert tema med ulike og sterke faglige 
oppfatninger. Dette vil også være tilfelle for denne planen. 
De grunnleggende prinsippene som planen bygger på, finner vi i Opplæringsloven. 
Opplæringsloven forutsetter at utdanningssystemet skal være likeverdig og tilpasset 
den enkeltes forutsetninger og evner – kort sagt: Alle har rett til tilpasset opplæring. 
Elever som ikke har, eller som ikke kan får tilfredsstillende utbytte av det ordinære 
opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. 
 
Planen retter seg mot barn i grunnskolealder og voksne med rett til 
spesialundervisning. I planen slås det fast at det bærende prinsipp i Molde 
kommunes skoler, er at flest mulig elever skal ha sin opplæring gjennom det 
ordinære skoletilbudet. Dette poengteres i St. meld. nr 31 2007 – 2008 som sier:  
 
”Tilpasset opplæring skal i all hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet” 
 
Dette betyr igjen at: ”Opplæringen må legges opp slik at elevene kan dra nytte av at 
læring skjer i et sosialt arbeidsfellesskap der medelevene er ressurser i 
læringsarbeidet” 
 
I planen illustreres dette gjennom det Nordahls sier om ”Bredt eller smalt perspektiv 
på tilpasset opplæring” (vedlegg 2 Individrettet spesialpedagogikk – inkluderingsorientert 

spesialpedagogikk)– der Molde kommune legger fokus på en bred tilnærming. 
 
Man har hatt som mål at planen skal være oversiktlig slik at den skal kunne brukes 
som et praktisk redskap i hverdagen. Det er dermed ikke hensikten at den skal dekke 
alle aspekter ved fagfeltet tilpasset opplæring/spesialpedagogiske tiltak. 
 
Modellen på side 2 henviser til at spesialundervisning er en del av tilpasset 
opplæring – i utgangspunktet forbeholdt de få. Spesialundervisning skal ikke 
kompensere for elevens manglende forutsetninger. Realistiske opplæringsmål skal 
arbeides fram for hver elev, i tett dialog hjem- skole. Den didaktiske 
relasjonstenkingsmodellen av Bjørndal og Lieberg (1978) skal brukes som verktøy 
både når utbytte eleven har av det ordinære opplæringstilbudet skal vurderes, og om 
det er behov for spesialundervisning. Videre skal prinsippene om differensiering 
brukes for å sikre at den undervisningspraksis som gjennomføres er god – og relatert 
til faktiske forhold og elevens forutsetninger. 
 
Tidlig innsats 
Tidlig innsats er et satsningsområde i Molde kommune, og skal anvendes i et 
livslangt perspektiv i utdanningsløpet – fra førskolealder til voksen alder. Fokuset på 
tidlig innsats markerer prioritering av forebyggende handling og styrking av læring 
som kjerneaktivitet – læring og utvikling for et godt liv som deltaker i samfunnet. 
Hovedutfordringene er å inkludere alle så tidlig som mulig i gode læringsprosesser 
og gripe inn på en rask og adekvat måte når det avdekkes behov for ekstra innsats. 
Det er et mål at alle skal få både formelle og reelle muligheter for å lykkes. For å 
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kunne gjennomføre dette, er det behov for fokus på potensialet til den enkelte og 
motvirke tendenser til standardisering, ”mangeltenkning” og segregering.  
 
St. mel. Nr. 16 .. og ingen stod igjen, Tidlig innsats for livslang læring (2006 – 2007), 
s.10 sier følgende, som illustrerer noe av det man ønsker å få fram i planen: 

”Alle har et læringspotensiale. Når manglende læringsutvikling i barne og 
ungdomsalderen utelukker mange fra å delta i kunnskapssamfunnet, er det 
systemet som feiler”. 

 
Planenes innhold og oppbygging 
Kapittel 1: Sier noen om behov og bakgrunn for arbeidet. Målene presiseres og gir 
retning for videre arbeid med temaet. Overordnede og gjennomgående prinsipper for 
den tilpassede opplæringen (ordinær opplæring) i Molde kommune presenteres. 
 
Kapittel 2: Utrykker viktigheten av at alle parter har et felles ståsted i forhold til de 
ulike begrepene. En felles forståelse på alle nivå vil være viktig for igjen å kunne 
sikre en kvalitativ god og lik behandling av elevene i Molde kommune – uavhengig av 
skole og organisering. 
 
Kapittel 3: Innfallsvinkel og metode for arbeidet. Re- introdusering og utdyping av 
didaktisk relasjonstenkning som utgangspunkt for både planlegging av undervisning 
og evaluering av gjennomført undervisning. Tenkning og vurdering av framtidige 
behov. 
 
Kapittel 4: Presisering av aktørenes roller og ansvarsområder. Det er behov for å 
tydeliggjøre partenes oppgaver og ansvar. Dette for igjen å kunne sikre lik forståelse, 
lik behandling og like forventinger til partenes ansvar og oppgaver. 
 
Oppsummeringsmodell: Gir en skjematisk oppsummering av hovedpoengene i 
planen 
 
Vedlegg: De praktiske redskapene/modellene/føringene legges inn som vedlegg. 
Vedleggene er å anse som en viktig – og utdypende – del av planen. Her 
beskrives/presenteres mål og retning i forhold til løsninger, innfallsvinkler, retning for 
arbeidet med emnet og forklaring på planen. 
 
Det vil være en utfordring at planen skal fungere i skolene som ett verktøy for å sikre 
lik praksis. Rektor vil være den viktigste ambassadør for planens nytteverdi og 
gjennomføringen av arbeidet på egen skole. Det lages en felles plan for hvordan 
planen skal innarbeides i hverdagen.  
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1. Bakgrunn 
 
Planen tar utgangspunkt i opplæringsloven som sier at ”Alle har rett til tilpassa 
opplæring”.  Følgende paragrafer ligger som grunnlag for utformingen: 
 
Opplæringsloven §1-3: Tilpassa opplæring: “Opplæringen skal tilpassast evnene og 
føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten”.  
 
Opplæringsloven §5-1: “Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande 
utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning”.  
 
Opplæringsloven §5-6: ”PP - Tenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette 
for elevar med særlege behov” 
 
Opplæringsloven §4A-1 gir voksne en grunnrett til grunnskoleopplæring mens §4A-
2 gir voksne med særlige behov en tilleggsrett til spesialundervisning. 
 
Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning vil 
også være et naturlig referansepunkt for planen. 
 
Ut fra opplæringsloven § 4A-1 defineres voksenopplæringen som en del av 
opplæringen på grunnskolens område. Det er imidlertid viktig å være klar over 
følgende: Voksne som får sin opplæring med utgangspunkt i denne paragrafen, står i 
en annen situasjon enn barn som er inne i grunnskolens 10 årige løp. Voksne vil ha 
andre rutiner og prosedyrer for vurdering av rett, og praksis rundt oppfølging.  
 
 

1.1. Formål og mål 

1. Skape felles forståelse om tilpassa opplæring  
2. Sikre likeverdig opplæring gjennom tilpasset opplæring  
3. Sikre felles avklaring i Moldeskolen om begrepene «tilfredsstillende 

opplæring/godt nok» ved hjelp av Didaktisk relasjonstenkning (planlegging) og 
differensiering (evaluering) 

4. Utarbeide klare kriterier for retten til spesialundervisning. 
5. Sikre lik saksbehandlingspraksis gjennom felles faglig ståsted, rutiner og 

maler. 
6. Dele gode erfaringer med organisering av tilpassa opplæring  
 

Det er behov for å skape felles forståelse rundt begrepene tilpassa opplæring og 
spesialundervisning for at målene skal nås. Debatten rundt begrepet ”tilfredsstillende 
opplæring/godt nok” vil også være sentral. Tydelige begrepsavklaringer er nødvendig 
for å kunne tilby og gjennom det sikre likeverdig opplæring for den enkelte 
elev/voksne– uavhengig av skole. 
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1.2. Målsetting for Moldeskolen 

Alle elever skal oppleve livskvalitet i skolehverdagen 
En person som: 

 er aktiv 

 er delaktig 

 har selvfølelse 
 og opplever en grunnstemning av glede, har livskvalitet (Arne Ness) 

 

 

1.2.1. Likeverdig opplæring 

Likeverdig opplæring handler om å gi alle like muligheter til opplæring uavhengig av 
– 

 evner 

 forutsetninger 

 alder 

 kjønn 

 hudfarge 

 sosial bakgrunn 

 seksuell orientering 

 religiøs eller etnisk tilhørighet 

 bosted, familiens utdanning eller hjemmets økonomi 
 
 

1.2.2.  Likeverdighetsprinsippet  

(Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning s.18). 

 
“Likeverdig opplæring er ikke en opplæring som er lik, men en opplæring som tar 
hensyn til at elevene er ulike”  
 
I dette ligger det at forståelsen av “normalbegrepet” må utvides. Høy, lav og middels 
måloppnåelse finnes. Elevene har ulike læringsforskjeller, noe som ikke trenger å 
indikere lærevansker. Noen elever vil veksle mellom nivå ut fra fag, noen ligger på 
høy måloppnåelse i de fleste fag og noen elever vil streve og ligge på lav 
måloppnåelse i de fleste fag. At en elev har lav måloppnåelse i flere fag er ikke 
ensbetydende med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære 
undervisningen.  
For voksne er det naturlig å ta utgangspunkt i at hensikten med spesialundervisning 
er å gi den voksne opplæring slik at han eller hun mestrer samfunnet og dagliglivet 
best mulig.  
 
 

1.2.3. Inkluderende opplæring 

- innebærer at alle tar del i fellesskapet på en likeverdig måte 
- faglig 
- sosialt 
- kulturelt 
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Det dreier seg om hvordan skolen kan møte individets forutsetninger og behov på 
best mulig måte. Konsekvensen av inkludering ar at systemet må tilpasse seg den 
enkelte person og gruppe. Dette fritar ikke den enkelte ansvaret for å ville delta. 
 
 

1.3. Tidlig innsats 

Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig 
inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av 
grunnopplæringen eller i voksen alder (St meld 18, Læring og fellesskap (2010 – 
2011). 
 
I Molde kommune er forebygging gjennom “Tidlig innsats” et satsningsområde. 1- 4. 
klassetrinn tilføres ekstra midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter, mens i 
ungdomsskolen er det iverksatt ulike prosjekter, bla: Ny Giv (program for å forhindre 
frafall) og deltakelse i det nasjonale prosjektet: Vurdering for læring. 
 
 

1.4. Overgang barnehage skole 

Rutiner og prosedyrer for overgangen står beskrevet i plan for overgang 
barnehage/skole: “Fra eldst til yngst i Molde – samarbeid og sammenheng mellom 
barnehage og skole”. Overganger kan være en sårbar tid. Planen har som mål å 
sikre en god start for eleven, samtidig som den gir viktig informasjon til skole og hjem    
(vedlegg nr. 23 ).   
 
 

1.5. Overgang barneskole – ungdomsskole 

Under pkt 10 oppfølging på ulike områder, Kvalitetsplan for grunnopplæringen i 
Molde kommune, beskrives 3- kantsamtaler som strategi for gjennomføring av 
samtaler mellom avgivende skole (barneskole), motagende skole (ungdomsskolen), 
foresatte og eventuelt eleven selv. Samtalene skal ta utgangspunkt i eleven som et 
robust og lærende menneske og være et ledd i å gi motagende skole (lærer) 
informasjon som gjør skolen i stand til å iverksette effektiv og god opplæring fra 
eleven begynner på ungdomsskolen.  
 
 

1.6. Lokale og nasjonale føringer  

Nasjonale tall viser en gjennomgående økning i antall elever som har enkeltvedtak 
om spesialundervisning (Meld. St. 20, På rett vei, 2012 – 2013). Nasjonalt ligger 
antall spesialpedagogiske vedtak rundt 8,6 % mens tallet i Molde kommune ligger på 
nærmere 9 %. 
 
Tall fra GSI viser fortsatt økning på spesialundervisningsfeltet i Molde kommune, 
mens en nasjonalt snakker om en mulig tendens til utflatning. 
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I 2012 var det totalt 308 elever som ble meldt opp til Pedagogisk – psykologisk 
tjeneste (PPT) i 2012. 71 % av disse er gutter. På landsbasis er 67 % av de som 
meldes opp til PPT gutter. 
 
248 av elevene av som ble oppmeldt til PPT i Molde fikk tilrådning om 
spesialundervisning. 74 % av disse er gutter.  
 
 

2. Felles forståelse og definisjoner 
Det eksisterer i dag ulik forståelse i skolen og PPT av begrepene: tilpasset opplæring 
og spesialundervisning. Bakgrunn er forskjellig tradisjon og kultur ved skolene og ulik 
kunnskap og innholdsforståelse rundt begrepene hos partene. Muligheter for lokal 
organisering er også en faktor. Det er nødvendig å klargjøre begrepene slik at alle 
parter stiller med felles forståelse som et utgangspunkt for vurdering/handling. 
 
I planen fremheves begrepet læreforskjeller. Begrepet illustrerer at elevene har 
ulike forutsetninger for læring – uten at det ilegges en positiv eller negativ valør. Det 
er den enkeltes behov og forutsetninger som skal utløse eventuelle tiltak.  
N 
 

2.1. Begrepet tilpasset opplæring 

- er fastsatt i opplæringsloven §1-3, og utløser dermed en plikt for skoleeier, 
skolens ledelse og personale til å gi en god og forsvarlig opplæring ut fra den 
enkeltes evner og forutsetninger.  
 
Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnskoleopplæringen. 
Den skal skje innenfor den ordinære opplæringen og gjennomsyre all undervisning 
(Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning).  

Tilpasset opplæring er definert som de tiltak som skolen setter inn for å sikre at 
elevene får best mulig utbytte av opplæringen. Men, fordi skolene er en 
fellesskapsarena, kan ikke tilpasset opplæring forstås som en ren individualisering av 
opplæringen (Meld. St. 18, Læring og fellesskap, 2010 – 2011) 
Tilpasset opplæring innebærer blant annet valg av 

- metoder 
- lærestoff 
- organisering 
 

Ved inkludering har du fokus på fellesskapet med kunnskap om 
konsekvensene for den enkelte. 
Ved tilpasset opplæring har du fokus på den enkelte med kunnskap om 
konsekvensene for fellesskapet. 
 
Didaktisk relasjonstenkning og prinsippet om differensiering skal ligge som grunn for 
vurderingen om undervisningen er tilpasset elevens behov (kap.3) 
Tilpasset opplæring er den overordnede “paraplyen” som igjen inneholder 
elementene ordinær- og spesial undervisning. 
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Tilpasset opplæring 

 

 
Ordinær undervisning 

 

 
Spesialundervisning 

 (Nordahl, Hausstätter 2009) 

 
 

2.1.1. Smal og bred tilnærming   

Det skilles mellom en smal og vid forståelse av tilpasset opplæring. I en smal 
forståelse vektlegges en individualisert undervisning basert på å tilpasse 
opplæringen mest mulig til den enkeltes behov. Innenfor en vid eller bred forståelse 
av tilpasset opplæring vektlegges fellesskapet og det kollektive i skolen (Bachmann 
og Haug 2006).  
 
I Molde kommune skal all undervisning ta utgangspunkt i et bredt perspektiv. Det 
smale perspektivet er unntaket og benyttes i forbindelse med planlegging og 
gjennomføring av spesialundervisning. 
 

Bredt perspektiv på tilpasset 
opplæring (TPO) 

Smalt perspektiv på tilpasset 
opplæring (TPO) 
(spesialundervisning) 

Kollektivisering 

 Samarbeidskultur i den enkelte skole 

 Inkluderende sosial og faglig 
deltakelse for alle elever 

 Fokus på kollektive tilnærminger i 
undervisningen i tillegg til individuell 
tilpasning 

 Elevens problemer i skolen settes inn 
i en kontekstuell sammenheng der 
fokus rettes på læringsmiljøet og 
undervisningen 

 Fokus på både indre og ytre 
motivasjon 

 Vektlegging av struktur og tydelighet i 
undervisningen 

Individualisering 

 Individualisert undevisning ved feks 
av individuell opplæringsplan (IOP), 
arbeisplaner, ansvar for egen læring, 
læringsstiler 

 Nivådifferensiering, 
spesialundervisning, segregering 
(smågruppe, 1:1) 

 Vektlegging av individet framfor 
fellesskapet 

 Fokus rettes på den enkelte elev når 
eleven har problemer i skolen 

 Fokus på indre motivasjon 

 Vektlegging på individet framfor 
fellesskapet 

 Lærere fortolker TPO smalt 

 

(Thomas Nordahl 2011) 
 
 

2.2. Begrepet spesialundervisning 

- er fastsatt i opplæringsloven § 5-1 og er en rettighet etter opplæringsloven 
som skal sikre en tilpasset og likeverdig opplæring for personer som ikke har, 
eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen 
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Spesialundervisning innebærer en mer omfattende individuell tilpasning, som blant 
annet kan omfatte avvik fra innholdet i opplæringen – elevens kompetansemål. 
 
Mens tilpasset opplæring er for alle, er retten til spesialundervisning knyttet til et 
enkeltvedtak basert på sakkyndig vurdering. Vedtaket skal være så klart og 
fullstendig at det ikke er tvil om opplæringstilbudets omfang, organisering og innhold. 
Alle som får spesialundervisning, 
skal ha en individuell opplæringsplan (IOP). Før det fattes vedtak om 
spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering. Avslag om 
spesialundervisning skal begrunnes. 
 
”Når det skal vurderes om eleven har rett til spesialundervisning etter 
opplæringsloven kap. 5 må det gjøres en vurdering av hans/hennes læringsutbytte” 
(Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, s. 27).  

 
I Molde kommune skal vi utvikle felles forståelse knyttet til vurdering av 
tilfredsstillende utbytte, i skolene og PPT.  
 
 

2.3. Har eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen? 

Ut fra kartlegging av ordinær opplæring, må det vurderes om tilbudet gir denne 
eleven et tilfredsstillende utbytte.  
 
Sentralt i vurderingen er spørsmålet om den individuelle utviklingen- og 
mestringen til eleven er så liten at særskilte tiltak bør settes i verk. Det må også 
vurderes om eleven kan få et tilfredsstillende utbytte ved at den ordinære 
opplæringen endres (Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og 
spesialundervisning).  
 
Følgende forhold må avklares 

 Elevens tilsiktede kompetanse (LK06, generell del og læreplanene for fag) 

 Kompetansen som eleven forventes å ha på et gitt tidspunkt i opplæringen 
(kompetansemål, trinn) 

 Særskilte behov 

 Hvordan det ordinære opplæringstilbudet er tilrettelagt 

 Klassens naturlige variasjoner i grad av måloppnåelse  
 
Andre forhold som skal vurderes 

 Funksjonsnivå 

 Læringsforutsetninger 

 Utviklingsmuligheter 
 

Tilfredsstillende utbytte er et skjønnsmessig vurderingstema. Det kan være vanskelig 
å fastsette hvor skjæringspunktet går mellom hva som er et tilfredsstillende utbytte, 
og hva som ikke er det.  
 
“Det er ikkje noko eintydig kriterium kva som er tilfredsstillande utbytte, men 
spørsmålet må vurderast ut frå ei avveging ut frå skjønn. Dersom eleven ikkje har 
noko utbytte av den ordinære opplæringa, er vilkåret oppfylt. Det er likevel noko 
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sjeldan at ein elev anten har fullt utbytte eller ikkje noko utbytte i det heile. Som regel 
har eleven større eller mindre utbytte av opplæringa. I at utbytte skal være 
tilfredsstillande, ligg det at eleven kan ha rett til spesialundervisning også der han har 
eit visst utbytte av opplæringa” (Ot.prp. nr. 46, 1997-98 s. 16, i merknad til § 5-1).  
 
Her er det tydeliggjort at begrepet “tilfredsstillende utbytte” ikke betyr at eleven 
trenger ha et optimalt utbytte. Rett til spesialundervisning kan være tilstede både for 
elever som ikke har noe utbytte av opplæringen, og for elever som har et visst utbytte 
(Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, s. 
32). 
 
I vurderingen av om en elev har behov for spesialundervisning, er ikke elevens 
eventuelle diagnose det vesentlige. At eleven har en gitt diagnose gir ikke automatisk 
rett til spesialundervisning. Motsatt skal ikke elevens behov for spesialundervisning 
avvises på grunnlag av diagnosen. (Veileder til opplæringsloven om 
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, s. 32)  
 
 

2.3.1. Tilfredsstillende utbytte for voksne elever 

Det kan være vanskelig for kommunen å avgjøre når den voksne har fått oppfylt 
retten sin til spesialundervisning etter §4A-2 annet ledd. Dette må bero på en 
skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det må trekkes en grense for når den 
voksne ikke lenger har rett til mer opplæring i grunnleggende ferdigheter, men det er 
uklart hvor denne grensen trekkes. I Ot. prp nr 46 (1996-1997) side 169 presiseres 
det at et livslangt tilbud ikke er noen normalordning. Når kommunen vurderer om den 
voksne har rett til spesialundervisning må det ses på om den voksne har 
tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter til å mestre hverdagslivet og samfunnslivet 
på de områdene som faller inn under grunnleggende ferdigheter. Det vil også være 
aktuelt å se på om den voksne har utviklingsmuligheter eller om hun eller han trolig 
har nådd en grense for utbytte av opplæringen. PPT spiller en sentral rolle i denne 
vurderingen. 
 
 

2.3.2. Framskutt eller utsatt skolestart  

Alle barn i Norge som oppholder seg i landet i mer enn 3 måneder, har krav på 
grunnskole-opplæring. Rettigheten tar til det året barnet fyller 6 år. Hvis foreldrene 
krever det, og PPT i en sakkyndig uttalelse vurderer at det er en forsvarlig løsning, 
kan man søke om å få utsette skolestarten et år. Tilsvarende kan foreldre søke om at 
barnet får begynne et år tidligere på skolen, enn loven tilsier. Da skal PPT gjøre en 
vurdering av om det er forsvarlig å la barnet begynne på skolen, og beskrive 
modenhet og vurdering av barnet i en sakkyndig vurdering. Vilkåret her er i tillegg at 
barnet skal ha fylt 5 år innen 1. april, det året det begynner på skolen (Jfr. § 2-1 
3.ledd). 
. 
I Molde kommune er myndigheten til å fatte enkeltvedtak for framskutt/utsatt 
skolestart, delegert til skoleleder ved den enkelte skole. 
 

 Eleven meldes inn i skole der han/hun skulle begynne – formell registrering 
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 Rektor fatter enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering (vedlegg 21) 
 
 

2.4. Hvordan sikre god tilpasset opplæring før søknad om 
sakkyndig vurdering? 

 
Riksrevisjonens rapport om undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen, 
tydeliggjør betydningen av å jobbe med tilpasset opplæring som overordnet prinsipp 
(Dokument 3:7, 2010 – 2011). 
  
Dersom elev, foreldre eller undervisningspersonalet opplever at en elev ikke har 
tilfredsstillende læringsutbytte, skal dette meldes til rektor. Med bakgrunn i 
meldingen, har rektor ansvar for å iverksette nødvendige undersøkelser for å vurdere 
om eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen (opplæringsloven §5-1).  
 
Rektor iverksetter, og skolen foretar en pedagogisk vurdering av eleven og 
opplæringssituasjonen. Ulike kartleggingsverktøy brukes i en slik vurdering (vedlegg 
nr 3, 7 og 8). Med bakgrunn i gjennomført kartlegging/vurdering skal elevens 
opplæring justeres gjennom ulik tilrettelegging/tiltak. Det vil være behov endring i 
organisering/arbeidsmåter for å ytterligere tilpasse tilbudet til eleven. Eleven vil 
fortsatt få tilpasset opplæring i klassen. Først når dette er utprøvd som tiltak, og 
eventuelt ikke har effekt, eller ikke gir tilfredsstillende utbytte, skal en gå videre i 
modellen og gjøre vurdering om retten til spesialundervisning (vedlegg nr. 5).  
 
Innhold i et fag kan fravikes inntil 25 % uten at det må fattes enkeltvedtak eller lages 
individuell opplæringsplan (IOP). Rektor har myndighet til å bruke 25 % regelen. Om 
tiltakene fortsatt ikke gir eleven tilfredsstillende utbytte, så skal det søkes om 
sakkyndig vurdering som avklarer retten til spesialundervisning.  
 
Elevforutsetningene i gruppa og til den enkelte elev vil være styrende for mål som 
kan settes i faget og nivå som undervisningen må foregå på. Rammefaktorene ved 
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den enkelte skole vil være styrende for de muligheter hver enkelt lærer har for å 
tilpasse undervisningen (didaktisk relasjonsmodell). Minimumsplan for tilpasset 
opplæring og organisering, skisserer hvilke tilbud skolene skal/kan ha i det ordinære 
undervisningsopplegget (vedlegg nr 4). 
 
 

Oppsummert: Når en skole blir bekymret om en elev ikke får tilfredsstillende 
utbytte av undervisningen, skal skolen først vurdere om det er mulig og 
realistisk å avhjelpe vanskene innenfor ordinær opplæring og ordinære 
opplæringsmål.  
 
Vurderingen skal gjøres gjennom å benytte kartleggingsmateriale. Resultatet 
av kartleggingen/vurderingen kan få som konsekvens at man må justere det 
ordinære opplæringstilbudet. 

 
 

3. Pedagogisk oppfølging 
Skolene er primært et virkemiddel for å realisere mål og prinsipper i opplæringen. I 
det lokale arbeidet vil det være viktig å sette oppfølgingsarbeidet inn i en 
sammenheng der tilbudet ved den enkelte skole og i kommunen som helhet, kan 
vurderes, skolebaserte vurderingen.   
 
Det er hensiktsmessig å nytte en kartleggingsmodell som bygger på en 
sammenstilling av hovedfaktorene for skolens pedagogiske arbeid. Disse 
hovedfaktorene er i første rekke mål, innhold, elevforutsetninger, vurdering og 
organiseringen av relevante læringsaktiviteter - sett i sammenheng med skolens 
rammebetingelser. 
 
 

3.1.  Relasjoner i kartleggings – og analysemodell 

Den didaktiske relasjonstenkingsmodellen av Bjørndal og Lieberg (1978) vil være 
utgangspunkt for å planlegge, tilrettelegge og evaluere undervisning.  
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Figuren illustrer sentrale faktorer i skolens pedagogiske virksomhet. Målene i 
læreplanverket angir den kompetansen (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) som 
elevenes opplæring sikter mot. Innholdet er de momenter og tema som elevene 
møter og arbeider med i opplæringssituasjoner for å nærme seg eller nå konkrete 
mål i læreplanen. Med elevforutsetninger tenkes det spesielt på elevenes ulike 
forutsetninger for læring og utvikling.  
 
Med skolens rammer menes ulike forhold ved den enkelte skole som: 
- lærenes kompetanse og forutsetninger  
- fysiske rammer  
- økonomiske rammer  
- sosiale og kulturelle forutsetninger, herunder skolens sosiokulturelle kontekst 
Med organisering menes valg av relevante læringsaktiviteter ut fra målene, innholdet 
i opplæringen, elevforutsetningene og de ulike rammebetingelsene som også må 
integreres i vurderingen. Med vurdering menes spesielt skolebasert vurdering der 
også elevvurderingen inkluderes. 
Alle forholdene i modellen påvirker hverandre, noe som betyr at dersom det gjøres 
endringer i den ene modulen, så vil dette påvirke alle de andre. Både skolens 
Minimumsplan plan for tilpasset opplæring (vedlegg nr 4), og organisering av eget 
arbeid rundt spesialundervisningen må være kjent for lærerne når de skal vurdere 
behovet for spesialundervisning. 
 
Kartlegging av den praksis som foregår på skolene i dag, vil være en direkte 
oppfølging av planen. 
 
Gjennom bruk av en slik relasjonsmodell både til kartlegging og som 
analyse/vurderings-verktøy, vil en kunne få en felles virkelighetsforståelse av den 
enkelte skole. Likedan vil en kunne få et felles grunnlag til å vurdere og velge 
forbedringstiltak i organiseringen både på skole- og aktivitetsnivå . 
 
 

Oppsummert: Didaktisk relasjonstenknings- modell skal brukes både når 
lærerne skal kvalitetssikre opplæringen de gir, og når de skal vurdere om det 
skal søkes om spesialundervisning. I tillegg skal modellen ligge til grunn for all 
forberedelse til undervisning.  
 
For PPT utdypes punktene i den Didaktiske relasjonsmodellen i Veilederen til 
opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (s.38)   
 
For voksenopplæringen vil det være naturlig å bruke modellen i kartlegging av 
den voksnes opplæringsbehov og senere, som utgangspunkt for å evaluere 
om/når den voksne har fått oppfylt retten sin til spesialundervisning etter §4A-
2. 

 (For en grundig gjennomgang av modellen se vedlegg nr. 3) 
 
 

3.2.  Differensiering 

Gjennom forskning over lang tid har man definert syv grunnleggende kategorier for et 
differensiert opplæringsløp. Disse skal ligge som overordnede føringer. I 
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differensieringsprosjektet i videregående opplæring i 2003, ble det fremhevet at 
rektor og skoleeier har et særlig ansvar for å opprette en sammenheng mellom 
kategoriene.  Sammenhengen synliggjøres gjennom praktisk bruk av didaktisk 
relasjonsmodell. 
 

1. Elevenes læreforutsetninger og evner 
2. Læreplanmål og arbeidsplaner 
3. Nivå og tempo 
4. Organisering av skoledagen 
5. Læringsarenaer og læremidler 
6. Arbeidsmåter og arbeidsmetoder 
7. Vurdering 

 
En skal sikre at skolen har kunnskap om (1) elevens læreforutsetninger og evner, en 
kunnskap som også brukes av elevene selv når (2) lærestedet, i samarbeid med 
elevene, tilrettelegger for at elevenes læreplan mål knyttes til forpliktende og 
realistiske arbeidsplaner, med (3) muligheter for at elevene kan velge ulike 
arbeidsoppgaver og ulikt tempo i sitt læringsarbeid, innenfor (4) en hensiktsmessig 
differensiert organisering av skoledagen, (5) hvor eleven har tilgang til ulike 
læringsarenaer og ulike læremidler der (6) de lærer å bruke forskjellige arbeidsmåter 
og arbeidsmetoder, og hvor (7) eksamen, karaktergiving og forskjellige former for 
vurdering gjennomføres i samsvar med differensierte kompetansemål og inngår i 
elevens læri 
 
 

3.3.  Voksnes rett til opplæring på grunnskolens område 

Voksne har rett til spesialundervisning dersom det foreligger særlige behov for å 
utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter etter 
Kunnskapsløftet og etter §4A-2 har ikke samme betydning. Grunnleggende 
ferdigheter etter §4A-2 er avklart i Ot.prp. nr. 46 (1996-1997) side 169. Her er det 
presisert at: 
«Grunnleggjande dugleik er i denne samanheng meint å dekkje ADL-trening 
(opplæring i daglege gjeremål), grunnleggjande kommunikasjonsdugleik, 
grunnleggjande lese- og skrivedugleik, motorisk trening og liknande.» 
 
Opplæringstilbudet vil i utgangspunktet være mer tilrettelagt etter den voksnes 
behov, enn i den ordinære grunnskolen. Voksne har rett til rådgiving for å få kartlagt 
opplæringsbehovet, jf opplæringslovens §4A-8. Opplæringstilbudet skal tilrettelegges 
etter den voksnes realkompetanse, livssituasjon og særlige behov. Hvilket timetall de 
voksne har rett til varierer etter hvilke behov den enkelte har for 
grunnskoleopplæring. Kommunen skal treffe et enkeltvedtak hvor det er fastsatt 
hvilket opplæringstilbud den enkelte har krav på etter §4A-1 (Meld.St 18, Læring og 
fellesskap, 2010 - 2011) 
 
Voksnes rett etter §4A-1 er begrenset til de fem vitnemålsfagene; norsk, matematikk, 
engelsk samt to av fagene samfunnsfag, naturfag og religion/livssyn/etikk. For 
voksne som trenger spesialundervisning kan det være aktuelt å ta utgangspunkt i 
hele læreplanverket, utarbeide en individuell opplæringsplan og tilpasse 
undervisningsopplegget slik at den voksne kan få et tilfredsstillende utbytte. 
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Hensikten med å gi den voksne opplæring utover det som følger av hovedregelen vil 
være å gi bedre muligheter for deltakelse i samfunnslivet.  
 
 

4. Aktørenes roller og ansvarsområder 
Det er skolens kjerneoppgave å drive opplæring. Elevenes læring skal være 
tilpasset, og begrunnet i didaktisk tenkning og analyse. Arbeid for å fremme 
bevissthet og refleksjon rundt det etiske aspektet av opplæringen, vil også være en 
viktig side å ha fokus på. 
 
Det er mange aktører som på ulike måter har et ansvar og må bidra for å skape best 
mulig forutsetninger for at læring skal kunne skje. En viktig forutsetning for å lykkes, 
er klarhet om roller og ansvar. Nedenfor beskrives forventningene og ansvaret til 
sentrale aktører. 
 
Den ordinære opplæringen i Molde kommune skal ta utgangspunkt i et bredt 
perspektiv på tilpasset opplæring. Det smale perspektivet på tilpasset skal være 
unntaket, henholdsvis gjennomføres som spesialundervisning under faglig veiledning 
av PPT (modell for Bred og smalt perspektiv på tilpasset opplæring s. 11). 
 
St meld 18, Læring og fellesskap (2010 – 2011) understreker dette gjennom følgende 
utsagn: 
”Fordi skolen først og fremst er en fellesskapsarena, kan ikke tilpasset opplæring 
forstås som en ren individualisering av opplæringen”. 
 

4.1. Ansvar og forventninger 

Aktive skoleeiere er en viktig forutsetning for å sikre god læring rundt om på skolene 
– og for å stimulere til fokus på utviklingsarbeidet i skolen. De skal også sikre at det 
arbeidet som utføres, støtter lokale behov og nasjonale mål 
 

4.1.1. Skoleeier/kommune 

har ansvar for 

 Å gi et opplæringstilbud for innbyggerne i sin kommune 

 Å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp, jf 
opplæringsloven §13-1. 

 Å ha et forsvarlig system for at elevenes rettigheter og plikter oppfylles, jf 
opplæringsloven §13-10 

 Å oppfylle retten til grunnskoleopplæring for voksne, jf opplæringsloven §4A-1 
og 4A-2  

 
Her ligger det både et ansvar for å stille nødvendige ressurser til 
disposisjon(skolefaglig kompetanse, tilstrekkelig personale, skolemateriale, 
skolebygg etc), og et ansvar for å vurdere om opplæringstilbudet er i samsvar 
med opplæringsloven og læreplanverket. 
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4.1.2. Skoleeier ved politisk nivå 

ansvar for  

 Involvering i emnet ”Tilpasset opplæring” gjennom dialog, deltakelse og 
aktuelle saker  

 Å støtte skole – og kompetanseutvikling i fht til temaet tilpasset opplæring – 
spesial undervisning 

 Fastsetting av strukturer, rammer og ressurser – utarbeide budsjett og 
økonomiplan  

 Å sikre god overordnet planlegging – for å sikre en kvalitetsmessig og lik 
undervisning til alle elever i Molde kommune 

 

4.1.3. Skoleeier ved administrativt nivå 

har ansvar for (overordnet: rådmann/ skolefaglig ansvarlig) 

 Gjennomføring av overordnet planlegging og oppfølging av tilpasset 
opplæring i Molde kommune, herunder også spesialundervisningen 

 Tilrettelegging for politisk behandling 

 Innsamling, systematisering, analysering og tilrettelegging av overordnet og 
aktuell styringsdokumentasjon  

 Å fremme en kultur for kontinuerlig utvikling, vurdering for læring 
 

 
 
Det forventes at skolefaglig ansvarlig 

 Aktivt bruker: Plass for alle – en plan for tilpasset opplæring i Molde 
kommune, og gjennomfører revisjon av planen etter fastlagt plan 

 Innhenter informasjon om skolenes behov for både spesialpedagogisk hjelp 
og assistent behov. Et tiltak er å kalle inn til og lede møtene der skoleleder 
(rektor), spes ped ansvarlig på skolen og ansvarlig PPT representant 
gjennomfører årlige drøftingsmøter, for å avklare behov og situasjon rundt 
skolenes spesialpedagogiske situasjon. Målet er å oppnå felles forståelse 
rundt behov og tiltak – og sikre lik behandling uavhengig av skole.  

 Fordeler tilgjengelige midler etter gjennomført samtaler med alle skoler 

 Innkaller privatskoler for tilsvarende gjennomgang (Molde Friskole) 

 Samarbeider med aktuelle parter, og deltar i lokalt og regionalt samarbeid 

 Legge til rette for faglig utvikling og etterutdanning for skolens personale – alle 
nivå 

 Tilrettelegger og bruker tilgjengelig støtte – og veiledningsmateriale i aktuelle 
tema. Gjelder materiale som utarbeides både fra sentralt hold (Udir etc) og 
lokalt 

 Arrangerer, i samarbeid med PPT, spesialpedagogisk forum 2 ganger pr. år. 
Spes.ped., rektor, koordinator på skolene og aktuelle fra barnehager inviteres 
til møtene (ev barnehagestyrer). Rutinebeskrivelse, behov for 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling tas opp på møte i 
spesialpedagogisk forum på vårmøtet. 

 Møter med Molde voksenopplæringssenter etter behov 
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4.1.4. Skolelederne 

har ansvar for 

 Elevenes opplæring, læringsmiljøet og undervisningspraksisen på skolen og 
skal gjennom det sikre en bred tilnærming til tilpasset opplæring 

 Plikt til å vurdere utbytte av opplæringen før vedtak om spesialundervisning 
fattes. (opplæringsloven § 5-4) 

 At tilpasset opplæring skal være iverksatt før spesialundervisning vurderes  

 Oppfølging av det faglige og administrative for spesialundervisningen  

 Å utvikle en kollektiv orientert kultur ved skolene når det gjelder temaet 
”Tilpasset opplæring – spesialundervisning”  

 Fatte enkeltvedtak om grunnskoleopplæring for voksne (enhetsleder Molde 
voksenopplæringssenter) 

 
 
Det forventes at skolelederne  

 Har en målrettet bruk av spesialpedagogisk kompetanse på egen skole – 
herunder planfeste og sikre gode rutiner i fht organisering, planlegging og 
gjennomføring av tiltak 

 Gjør sine ansatte kjent med og aktivt bruker: Plass for alle – en plan for 
tilpasset opplæring i Molde kommune  

 Følger opp det som er bestemt å gjennomføre felles for Moldeskolene 
(herunder felles retningslinjer og maler) 

 Er med på å utvikle felles forståelse rundt innholdet i de ulike begrep og 
gjennom det sikre likeverdig opplæring ved de ulike skolene  

 Har et bredt perspektiv på tilpasset opplæring  

 Bruker den didaktiske relasjonstenkingsmodellen som ramme for å kartlegge 
den ordinære opplæringen og utbyttet av denne  

 Utarbeider gode kartleggingsrutiner for tidlig å fange opp elever som vil trenge 
ekstra oppfølging  

 Setter i gang nødvendige undersøkelsene for å avklare om 
spesialundervisning kan være nødvendig for å oppfylle plikten til å gi tilpasset 
opplæring  

 Sikrer at vedtatte prosedyrer og regler følges i fht tilpasset opplæring før 
eventuell henvisning til PPT  

 Legger til rette for faglig utvikling i aktuelle temaer som sorterer under 
”Tilpasset opplæring – spesialundervisning”. Skal foregå gjennom samarbeid, 
refleksjon og erfaringsdeling 

 Samarbeider med aktuelle parter 

 Fremmer og legge til rette for bruken av ”lærende nettverk” for å benytte 
erfaringsdeling som læring. Nettverksstruktur vil avhenge av målet med 
nettverket. 

 Bidrar til å utnytte tilgjengelig støtte – og veiledningsmateriale 

 Deltar i lokale nettverk for skolelederne for å dele erfaringer og øke egen 
kompetanse 

 

4.1.5. Lærerne 

har ansvar for 
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 Hver enkelt elev sin opplæring – og å gi beskjed til leder når læringen ikke 
skjer som forventet. For å vurdere om ikke læring skjer som forventet, brukes 
didaktisk relasjonstenkning  

 Å tilpasse opplæringen slik at den i all hovedsak skal skje innenfor rammen 
av fellesskapet (bredt perspektiv) 

 At opplæringen legges opp slik at elevene kan dra nytte av at læring skjer i et 
sosialt arbeidsfellesskap der medelevene er ressurser i læringsarbeidet 

 Å søke og videreutvikle egen faglige og didaktiske kompetanse for å sikre at 
opplæringen som gis, treffer mangfoldet av elever i klassen eller gruppen 

 Å gjennomføre god klasseledelse 

 Å utarbeide aktuelle dokument etter behov/beskrivelser i sakkyndig vurdering, 
for eksempel: individuell opplæringsplan (IOP), pedagogisk rapport etc.  

 Kartlegging av eleven og utprøving av tiltak før eleven meldes til PPT  

 Å bruke IOP som verktøy i planlegging og gjennomføring av undervisningen 
og for å samarbeide med andre som arbeider med eleven (for eksempel 
lærere og assistenter) 

 
 
Det forventes at lærerne  

 Har kjennskap til og aktivt bruker: Plass for alle – en plan for tilpasset 
opplæring i Molde kommune 

 Er lojale og følger opp det som er bestemt å gjennomføre felles for 
Moldeskolene (herunder felles retningslinjer og maler) 

 Bruker den didaktiske relasjonstenkingsmodellen som ramme for å kartlegge 
den ordinære opplæringen og utbyttet av denne 

 Har et bredt perspektiv på tilpasset opplæring  

 Legger til rette for at elevene arbeider etter tydelige arbeidsmål (vurdering for 
læring). Eleven vet hva de skal lære – og hvorfor. Tydelig fokus på 
grunnleggende ferdigheter 

 Sørger for sammenheng mellom læringsmål og aktivitet  

 Har kunnskap om elevgruppens nivå og forutsetninger slik at de kan legge til 
rette for mestring og god tilpasset opplæring 

 Legger til rette for at elevene kan bruke sine talenter og sterke sider i 
læringsarbeidet 

 Følger vedtatte prosedyrer og regler i fht tilpasset opplæring før eventuell 
henvisning til PPT 

 Deltar i lærende nettverk for å dele erfaringer og gjennom det øke egen 
kompetanse 

 Rapporterer til overordnet nivå når de har mistanke om at en elev sliter med 
læringen sin  

 Samarbeider med aktuelle parter 

 Utnytter tilgjengelig støtte – og veiledningsmateriale 
 
 
De viktigste elementene i kvalitetssikringen av opplæringen til elever som får 
spesialundervisning er: 

 Sakkyndig vurdering – utformes av PPT 

 Enkeltvedtak – utformes av rektor ved aktuell skole 

 Individuell opplæringsplan – utformes av lærer/spesialpedagogisk ansvarlig 
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 Utarbeide en årlig rapport (erstatter halvårsrapport om spesialundervisning) 
Elevens utvikling skal vurderes ut ifra målene som er satt i IOP-en – utformes 
av lærer/spesialpedagogisk ansvarlig 

 

4.1.6. Elevene 

har ansvar for 

 Å være deltakende i egen opplæring, og gjennom det være en ressurs i 
arbeidet for å heve kvaliteten i arbeidet med tilpasset opplæring. 

 
 
Det forventes at elevene  

 Deltar i demokratiske prosesser som påvirker det sosiale miljøet og 
opplæringen 

 Bruker muligheten for medbestemmelse og formidler forventninger til skolen 

 Bidrar til målene gjennom innsats og medvirkning 

 Følger opp lekser og andre oppgaver 

 Deltar i vurdering av eget arbeid og egen faglig utvikling 

 Forvalter og bruker eventuelle hjelpemidler som de får, på en hensiktsmessig 
måte 

 Bidrar til læringsfellesskapet - sier ifra om de selv eller ikke andre har det bra 
(opplæringsloven §9A) 

 Følger skolens ordensregler 
 

4.1.7. Foreldrene 

har ansvar for 

 Å ha en positiv holdning til utdanning og læring og gjennom det fremme 
elevens motivasjon og læringsresultater  

 Å arbeide for å få et godt samarbeid mellom hjem – skole 

 
 
Det forventes at foreldrene  

 Stiller krav, oppmuntrer og motiverer sine barn god innsats gjennom hele 
grunnskoleløpet 

 Deltar aktivt i hjem – skolesamarbeid, herunder møter på foreldremøter og 
elevsamtaler (FAU, samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg etc) 

 Er positive og deltar aktivt i fht hjemmelekser og andre oppgaver elevene skal 
utføre  

 Bidrar til positiv omtale av sin skole 
 
 
 
 

4.1.8. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

Skolene har tildelt en kontaktperson fra PPT. Personen fungerer som skolens 
primærkontakt inn mot PPT og er den som i hovedregelen deltar i skoleteam på 
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skolen, førhenvisningssamtaler, observasjon i klassen og kartlegging av enkeltelever. 
Molde voksenopplæring har egen kontaktperson i PPT. 
 
 

(opplæringsloven §5-1 Rett til spesialundervisning, §5-6 Pedagogisk – psykologisk 
tjeneste og §4A-2 Voksnes rett til spesialundervisning på grunnskolens område) 
 
PPT har ansvar for: 

 Individretta arbeid: Å utrede elevens vansker, vurdere om eleven har behov 
for spesialundervisning, samt gi råd om innhold, omfang og organisering - 
utarbeide sakkyndig vurdering  

 Å gi sakkyndig vurdering av voksnes rett til spesialundervisning etter §4A-2 
 

 Systemretta arbeid: ”Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre 
til rette for elevar med særskilde behov” (opplæringsloven §5-6). 

 
 
Meld. St. 18 – Læring og fellesskap (2010/20111) presenterer fire forventinger til PP- 
tjenesten for å tydeliggjøre mandat og oppgavene i tjenesten: 

 PPT er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammeheng 

 PPT arbeider forebyggende 

 PPT bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole 

 PPT er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner 
 
I planen beskrives og utdypes innholdet i forventingene til PPT punktvis nedenfor. 
Det forventes at PPT 

 Har kjennskap til og aktivt bruker: Plass for alle – en plan for tilpasset 
opplæring i Molde kommune – følger opp felles retningslinjer og maler 

 Arbeider for å sikre felles forståelse rundt innholdet i de ulike begrepene når 
det gjelder temaet ”Tilpasset opplæring – spesialundervisning” – både innad i 
organisasjonen og i forhold til eventuelle samarbeidspartnere  

 Har både et smalt og bredt perspektiv på tilpasset opplæring  

 Fungerer som er en hjelpeinstans og bistår skolen når det er nødvendig – 
individ/system nivå (opplæringsloven §5- 6) 

 Samarbeider med aktuelle personer i ulike sammenhenger (defineres som 
skolens personale, foresatte eller andre aktuelle parter). PPT vil ofte ha rollen 
som skolenes kanal inn mot 2. og 3. linjetjenesten. 

 Har en kontaktperson fra PPT som ivaretar PPT sin deltakelse i skoleteam på 
skolen, ansvarsgruppemøter og førhenvisningssamtaler, observasjon i 
klassen og utredning av enkeltelever1. 

 Har gjennomgående kunnskap om den enkelte skole sine lokale forhold, 
rammer og forutsetninger for å gjennomføre TPO og spesialundervisning (som 
beskrevet i sakkyndig vurdering)  

 Foretar utredning og kartlegging etter gjeldende regler/praksis/faglig vurdering 

                                            
1Skoleteam består av representanter fra skolen, helsesøster og kontaktperson fra PPT. Representant 
fra barnevern kan innkalles ved behov. Foreldre kan også inviteres. Skolen v/rektor bestemmer 
hvordan møtene skal benyttes. 
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 Er tydelig både når det gjelder faglig anbefalinger i sakkyndig vurdering og når 
det er nødvendig å endre på læreplanenes kompetansemål 

 Bidrar til at skolene får mulighet til å utnytte tilgjengelig støtte – og 
veiledningsmateriale 

 Legger til rette for systemisk arbeid og stimulere til faglig utvikling i aktuelle 
temaer knyttet til elever med spesielle behov. Skal foregå gjennom samarbeid, 
refleksjon og erfaringsdeling  

 Stimulerer til bruk av og deltar i ”lærende nettverk” for å benytte 
erfaringsdeling som læring 

 Deltar på drøftingsmøte med fagseksjon skole og skolene (1x året) for å 
avklare spesialpedagogisk behov og situasjon ute på skolene for kommende 
skoleår2. PPT møter som faglig instans.  

 Arrangerer, i samarbeid med fagseksjon skole, spesialpedagogisk forum 2 
ganger pr. år. Spesialpedagogisk koordinator på skolene, rektor og aktuelle fra 
barnehager inviteres til møtene (ev barnehagestyrer)3 

 
 
Sakkyndig vurdering 
PPT har, som sakkyndig instans, ansvar for å foreta en helhetlig utredning av eleven. 
Utredningen innebærer både kartlegging og annen utredning. Utgangspunktet for 
arbeidet er skolens utfylling av henvisningsskjema og den pedagogiske rapporten 
fra skolen. 
 
I tillegg må PPT benytte seg av egne kilder og metoder: 

 Samtale med eleven/foreldre 

 Utdypende opplysninger og vurderinger fra skolen 

 Egne undersøkelser, observasjoner og kartleggingsprøver 

 Rapporter og utredninger fra egne og andre faglige instanser 

 Samtale med andre berørte 
 
Opplæringsloven §5-3 nevner følgende momenter som skal utredes/beskrives i den 
sakkyndige vurderingen: 

 Eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet 

 Elevens lærevansker og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen 

 Realistisk opplæringsmål for eleven 

 Om en kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære 
opplæringstilbudet 

 Kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod 
 

                                            
2
 Møtene holdes for å sikre at alle parter har en best mulig felles forståelse og innfallsvinkel til hvordan 

behovet for spesialundervisning er ute på skolene. Det foretas en gjennomgang av alle elevene med 
sakkyndig vurdering, behov for assistent og behov for særskilt norskopplæring/innføringsklassene. 
3
 Rutinebeskrivelse, behov for kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling tas opp på møte i 

spesialpedagogisk forum på vårmøtet 
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Oppsummert: 
Sakkyndig vurdering har to hovedelementer: utredning og tilrådning.  
 
Sakkyndig vurdering må være klar og tydelig på hva som vil være et forsvarlig 
opplæringstilbud for eleven. Dette stiller krav til både innhold og 
konkretiseringsgrad i den sakkyndige vurderingen. (veileder til opplæringsloven 
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning).  

 
 

5. Oppsummeringsmodell 
Gir en skjematisk oppsummering av hovedpoengene i planen 
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6. Vedlegg 
Maler, utdypende forklaring til plan og gode eksempel på tilpassa opplæring og 
spesialundervisning.  

Alle skoler har tilgang til vedleggene. De er ikke med i dette hefte 

 
Utdypende forklaring til plan 

1 Kriterier på god praksis – tilpasset opplæring 
2 Befring og Tangen: Individrettet spesialpedagogikk – inkluderingsorientert 

spesialpedagogikk 
3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge den 

ordinære opplæringen og utbyttet av denne  
4 Minimumsplan Tilpassa opplæring og organisering 
5 Saksgang for elever med særskilte behov- modell: Riksrevisjonens 

undersøkelse av spesialundervisning i grunnskolen. Dokument 3:7 (2010 - 
2011) 

6 Ansvarskart/årshjul – for spesialpedagogisk arbeid 
7 Nasjonale prøver etc - Områder som alle skoler skal følge opp hvert år 

(nasjonale prøver, kartleggingsprøver, brukerundersøkelser, karakterer (u-trinn)) 
8 Kartleggingsprøver  
9 Veiledende arbeidsbeskrivelse for skolens spesialpedagogiske koordinator  
10 Krav til kompetanse 
11 Kasus – eksempler som grunnlag for diskusjon 

 
Prosedyrer/maler fra PPT 

12 Prosedyre for henvisning 
13 Prosedyrer for sakkyndig vurdering etter Opplæringsloven §5-1 
14 Ønske om sakkyndig vurdering 
15 Prosedyre for lese- og skrivevansker 
16 Prosedyre ift psykiske og/eller sosiale vansker 
17 Prosedyre språklige minoriteter 
18 Prosedyre matematikkvansker 
19 Henvisning til PPT - Grunnskole 
20 Pedagogisk rapportt 
21 Prosedyre framskutt skolestart 

 
Fellesmaler for skolene 

22 Fra eldst til yngst i Molde (overgang barnehage-skole) 
22b Overføring av informasjon mellom barnehage og skole   
23 Individuell opplæringsplan (IOP) 
24 Halvårsvurdering  
25 Vedtak om spesialundervisning 
26 Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

 
Maler for Voksenopplæringen 

27 Individuell opplæringsplan voksne (IOPVO) 
28 VOHalvårsrapport 
29 VOAvslag2011 
30 VOTilråding2011 
31 VOVedtak2011 


