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1.

Lovverk

Denne planen referer til følgende lovverk:
-

Barnehagelova
Veilederen til barnehagelova spesialpedagogisk hjelp.
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminering
og tilgjengelighetsloven §16)
Opplæringslova
Veileder til opplæringsloven om spesialundervisning
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Barnehagelova sier i formålsparagrafen at: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag
for allsidig utvikling.» Det står videre at: «de har rett til medvirkning tilpasset alder og
forutsetninger.» I kap. V A §19a barnehagelova står det: «Barn under opplæringspliktig alder
har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det. Dette gjelder
uavhengig av om de går i barnehage». Videre er det kap. V A § 19b – e i Barnehagelova
paragrafer som regulerer forhold rundt spesialpedagogisk hjelp.

Opplæringslova sier i formålsparagrafen at: «Opplæringa skal tilpassast evnene og
føresetnadene hjå den enkelte elev» (§ 1 – 3). Videre heter det i lova: «Elevar som ikkje har
eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til
spesialundervisning»( § 5 – 1). Det er § 5-3, 5-4 og 5-5 i Opplæringslova som regulerer
forhold rundt spesialundervisning.

I Opplæringslova (§ 13 – 1) står det at: «Kommunen skal oppfylle retten til
grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp etter denne lova for alle som er busette i
kommunen. Ansvaret gjeld ikkje elevar og andre som fylkeskommunen har ansvaret for etter
§ 13-2 og § 13-3a.»

Elever med minoritetsbakgrunn har rett på særskilt språkopplæring etter § 2-8 i
Opplæringslova. Om en vurderer at eleven har behov for spesialundervisning i tillegg, skal
dette meldes til PPT etter vanlig prosedyre.

2. Definisjoner

2.1

Spesialpedagogisk hjelp

Lovfestet i barnehageloven kap.V A §19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp:
Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har
særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.
Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og
læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.
Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal
omfatte tilbud om foreldrerådgivning.
Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i
kommunen.
Videre heter det i § 19 b. Samarbeid med barnets foreldre:
Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialpedagogisk
hjelp, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre
seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes
vedtak.
Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp skal så langt som mulig utformes i samarbeid
med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

2.2

Generelle styrkingstiltak i barnehagen

Særlig tilrettelegging/organisering av det pedagogiske innholdet. Dette kan for
eksempel være høyere personaltetthet på avdelinga og særlig tilpassede tiltak i
forhold til et barn.

2.3

Spesialundervisning.

For noen elever i grunnskolen og den videregående skolen må det særskilt
tilrettelegging til for å sikre retten til tilpasset opplæring. Dersom eleven ikke får
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har hun/han rett til
spesialundervisning.
§ 5-1.Rett til spesialundervisning:
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt
på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det
samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre
elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får
spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre
elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.

2.4

Tilpasset opplæring (TPO)

Elever i grunnskolen og elever/lærlinger i videregående opplæring har rett til tilpasset
opplæring. Alle elever skal så langt som mulig gis en opplæring som tar hensyn til
den enkeltes forutsetning og evner.
I veileder for spesialundervisning (utdanningsdirektoratet), slåes det fast at tilpasset
opplæring er et overordnet prinsipp for all opplæring i skolen og barnehagen. På 1. til
4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk
og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot
elevar med svak dugleik i lesing og rekning. Tilpasset opplæring ellers skjer ved
justering av pedagogiske opplegg, tilpasset mengde og innhold av arbeidsoppgaver,
bruk av hjelpemidler, tilpassede fysiske omgivelser i klasserommet, eller andre
tilpasninger for elever som ikke krever ekstra ressurser eller sakkyndig vurdering.

2.5

Voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens
område § 4A – 2

Opplæringsloven § 4A-2 sier følgene om vaksne og spesialundervisning: Vaksne
som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.
Vaksne som har særleg behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like
grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.»
PPT er ansvarlig for å utarbeide en vurdering av deres særlige behov.

3.Spesialpedagogisk hjelp i barnehage – saksgang

3.1 Spesialpedagogisk tiltakshjul for barnehagene

3.2 Rutinebeskrivelse for spesialpedagogisk hjelp i barnehage etter
barnehageloven KAP. V A §19a:
Fra avdekking av behov frem til eventuelt re-henvising.

HENDELSE
1

Barnehagens bekymring.
Før henvisning.
Hvis barnehagen har bekymring rundt
et barns utvikling (språk, sansing/
motorisk, sosio/ emosjonell, trivsel, lek
og hverdagsaktiviteter) gjennomføres
TRAS og Alle med.
Ved fortsatt bekymring kontaktes
foreldrene til barnet. Foreldresamtale
vedr. bekymringen for barnet
gjennomføres. Dersom foreldrene
samtykker kontaktes spesialpedagogisk
konsulent i kommunen.
Spesialpedagogisk konsulent observerer
og kartlegger barnet i samarbeid med
barnehagens personale. Med
utgangspunkt i drøftingen iverksettes
det tiltak. Avtaler, tiltak, kartlegging og
ansvarlig føres inn i skjema for arbeid
med det spesialpedagogiske
tiltakshjulet.
Effektvurdering og evaluering av tiltak
skal skje etter to til tre måneder. Dette
gjøres i samarbeid med mellom
barnehage, spesialpedagogisk konsulent
og foreldrene/ foresatte. Eventuelle
nye tiltak vurderes og føres inn i skjema
for arbeid med det pedagogiske
tiltakshjulet.

ANSVAR

SKJEMA/
DOKUMENT

TIDSFRIST

Pedagogisk
leder/
fagleder

Skjema: TRAS, Alle
med, observasjon.

Fortløpende

Pedagogisk
leder/
fagleder

Samtykkeskjema fra
foresatte om
observasjon/
kartlegging av barn i
barnehage

Fortløpende

Spesialpedagogisk
konsulent,
pedagogisk
leder og
fagleder

Skjema: Skjema for
arbeid med det
spesialpedagogiske
tiltakshjulet.

Innen 3
måneder

HENDELSE
2

3

ANSVAR

SKJEMA/
DOKUMENT

TIDSFRIST

Spesialpedagogisk
konsulent,
pedagogisk
leder og
fagleder

Skjema: Skjema for
arbeid med det
spesialpedagogiske
tiltakshjulet.

Innen 4
måneder

Henvisning til PPT følges av
henvisningsskjema og pedagogisk
rapport. Skjema for arbeid med det
pedagogiske tiltakshjulet skal vedlegges.
Foresatte undertegner skjema for
samtykke til/avvisning av sakkyndig
vurdering.
Før et barn henvises til PPT, skal det
alltid innhentes samtykke fra barnets
foreldre/ foresatte.

Pedagogisk
leder,
fagleder m/
samtykke fra
foresatte

Skjema:
Henvisningsskjema for
barnehage.

Fortløpende

Etter henvising er sendt, skal PPT
bekrefte at denne er mottatt. Dette
gjøres skriftlig.

PPT

Vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp.
Ny effektvurdering gjennomføres etter
2 – 4 måneder. Dette gjøres i samarbeid
med mellom barnehage,
spesialpedagogisk konsulent og
foreldrene/ foresatte. Her avgjøres det
om saken skal tas videre til kommunens
ressursteam (PPT, spesialpedagogisk
konsulent, pedagogiske ledere og
fagledere) om saken ivaretas innenfor
barnehagens rammer eller om det
anbefales henvisning til PPT for en
sakkyndig vurdering av retten til spesialpedagogisk hjelp.
Henvisning PPT

Skjema: Pedagogisk
rapport for
barnehage.
Skjema:
Skjema for arbeid
med det
spesialpedagogiske
tiltakshjulet.
Eget brev, skal skje
innen en måned jmf.
FVL § 11.a

Innen 1
mnd. FVL
§11a

HENDELSE
4

SKJEMA/
DOKUMENT

TIDSFRIST

Sakkyndig vurdering fra PPT
PPT gjennomfører samtale (anamnese)
med foresatt/ pedagogisk fagleder,
spesialpedagogisk konsulent. Dette som
en del av arbeidet med den sakkyndige
vurderingen.
Etter nødvendig kartlegging av barnet,
avgir PPT vurdering av barnets behov
for spesialpedagogisk hjelp i henhold til
barnehageloven kap. V A. §19 a. Kopi
sendes foresatte, Fvl § 18.
På bakgrunn av vurderingen og
anbefaling fra PPT, gjennomgås
resultater og status for barnet i møte
mellom foresatte, PPT,
spesialpedagogisk konsulent og
barnehage. PPT innkaller til møtet.
PPT utarbeider på grunnlag av møtet en
sakkyndig vurdering.
Dette gjøres i henhold til
barnehagelovens § 19d (a – e).

5

ANSVAR

PPT

PPT

FortLøpende

Sakkyndig vurdering
fra
PPT

Barnehagen fører
referat fra møter

Søknad/vedtak om spesialpedagogisk
hjelp.
I henhold til den sakkyndige
vurderingen søker foresatte om ekstra
ressurser til spesialpedagogisk hjelp.
Gjøres i samråd med barnehagen.

Foresatte,
pedagogisk
leder/
fagleder

Skjema:
Søknadskjema om
timer til
spesialpedagogisk
hjelp.

Fortløpende

I løpet av 4 uker fatter
barnehagemyndigheten et enkeltvedtak
om spesialpedagogisk hjelp etter
barnehagelovens kap. V A. § 19a.
Enkeltvedtaket skal inneholde en
begrunnelse der det vises til hjemmelen
for vedtaket, hvilke faktiske forhold er
lagt til grunn og hvilke hensyn som er
vektlagt ved vurderingen.
Enkeltvedtaket skal inneholde
informasjon om:
- Hva hjelpen går ut på.
- Klageadgang.
- Varighet.
- Omfang.
- Organisering.

BarnehageSkjema:
myndigheten. Enkeltvedtak om
spesialpedagogisk
hjelp.
Eventuelt;
Enkeltvedtak om
spesialpedagogisk
hjelp – avslag

Innen 4
uker

- Kompetanse.
-Kjennskap til sakens dokumenter.
Enkeltvedtaket fattes som hovedregel
for ett år av gangen. Kopi av vedtaket
sendes til foresatte, PPT,
spesialpedagogisk
konsulent i kommunen. Dersom
vedtaket ikke kan gjøres innen fire uker,
sender forvaltningsorganet et foreløpig
svar jmf. forvaltningsloven §11a.
Parter som ikke allerede ved søknad
eller på annen måte har uttalt seg i
saken, skal det varsles før det fattes et
enkeltvedtak. Dette gjøres ved et
forhåndsvarsel jmf. forvaltningsloven
§16.

5

Innen 4
uker

Barnehagemyndigheten. Skjema:
Forhåndsvarsel
enkeltvedtak
spesialpedagogisk
hjelp.

HENDELSE

ANSVAR

Vedtak fattes som hovedregel for ett år
av gangen. Kopi av vedtak sendes til
foresatte, PPT, spes.ped. konsulent i
kommunen. Det skal fattes vedtak om
spesialpedagogisk hjelp i alle tilfeller
hvor det er utarbeidet sakkyndig
vurdering, også i de tilfeller hvor
sakkyndig vurdering ikke tilrår
spesialundervisning. (Et eksempel på
dette vil være at et barn får assistent.)

Barnehagemyndigheten.

SKJEMA/
DOKUMENT

TIDSFRIST

Foresatte,
pedagogisk
leder/
fagleder

Skjema:
Søknadskjema om
timer til
spesialpedagogisk
hjelp.

15.
september

Pedagogisk
leder/
fagleder.

Skjema:
Felles mal for IUP.

Fortløpende
og senest
innen 15.
oktober.

Søknad/vedtak om spesialpedagogisk
hjelp
For barn som allerede har en sakkyndig
vurdering og skal søke om ressurser for
neste barnehageår, er søknadsfrist 15.
september.

6

Barnehagemyndigheten. Skjema:
Foreløpig svar jmf.
§11a
forvaltningsloven.

Individuell utviklingsplan (IUP)

For alle barn som har enkeltvedtak om
spesialpedagogisk hjelp skal det i
samarbeid med foreldrene utarbeides
IUP (individuell utviklingsplan). Kopi
sendes foresatte og PPT. PPT/
spesialpedagogisk konsulent kan gi

veiledning til barnehagen/
oppvekstsenteret.

HENDELSE
7

ANSVAR

SKJEMA/
DOKUMENT

TIDSFRIST

Skjema:
Årsrapport IUP.

Innen 15.
juni.

Årsrapport IUP
Det utarbeides årlig rapport på alle barn Fagleder/
med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. pedagogiskRapporten skal gi grunnlag for videre
leder
tiltak, justering av IUP og evt. endring av
enkeltvedtak dersom barnets utvikling
har vært betydelig.
Rapporten leveres
barnehagemyndigheten med kopi til
foresatte, PPT og spesialpedagogisk
konsulent.

4. Spesialundervisning i skole

4.1

Spesialpedagogisk tiltakshjul for skolene

4.2

Rutinebeskrivelse for spesialundervisning i skolen etter
opplæringsloven § 5 - 1
HENDELSE
ANSVAR
SKJEMA/
TIDS-FRIST
DOKUMENT

1

Skolens vurderingsfase
KontaktLærer

2

Hvert år gjennomfører alle
klassene på skolen kartlegginger
og nasjonale prøver. Disse legges
frem og drøftes med skolens
ressursteam og kommunens
spesialpedagogiske konsulent i
samråd med PPT, som gir råd og
veiledning om eventuelle videre
tiltak og/eller kartlegging. Dette
skal føres inn i skjema for arbeid
med det pedagogiske
tiltakshjulet.
Eventuelle TPO-tiltak vurderes og
drøftes med elev og foresatte
jmf. opplæringsloven § 5.4. Etter
nærmere bestemt kartlegging tas
saken opp på nytt i skolens
ressursteam. Ytterligere TPOtiltak iverksettes og evalueres før
en eventuell førhenvisningsfase
med PPT.
Førhenvisningsfase
Det avgjøres om saken ivaretas
innenfor skolens ramme eller det
anbefales henvisning til PPT for
en sakkyndig vurdering av retten
til spesialundervisning. Med
utgangspunkt i drøftingen
iverksettes det tiltak. Avtaler,
tiltak, kartlegging og ansvarlig
føres inn i skjema for arbeid med
det pedagogiske tiltakshjulet.

Kontaktlærer i
samarbeid med

Effektvurdering og evaluering av
tiltak skal skje etter to til tre
måneder. Dette gjøres i
ressursteam. Eventuelle nye
tiltak vurderes og føres inn i
skjema for arbeid med det
pedagogiske tiltakshjulet.
Etter to til tre måneder, ny effekt
vurdering og evaluering.

Rektor

Faglærere

Skjema:
Skjema for arbeid
med det
pedagogiske
tiltakshjulet

Fort
løpende

Skjema:
Skjema for
arbeid med det
pedagogiske
tiltakshjulet

Fortløpende

Skolens
ressursteam
Spes.ped.
Konsulent
PPT
Rektor

Skolens
ressursteam
spes.ped.
konsulent
PPT

HENDELSE
3

ANSVAR

SKJEMA/
DOKUMENT

TIDS-FRIST

Rektor
m/samtykke fra
foresatte

Skjema:
Henvisningsskjema for
grunnskole
elever til PPT

Fortløpende

Vurdering av behov for
spesialundervisning
Rektor, foresatte, evt. eleven
selv, hvis fylte 15 år, kan be om at
PPT gjør en sakkyndig vurdering
av behov for spesialundervisning Opplæringsloven § 5-4. Foresatte
bes gi en slik henvendelse via
kontaktlærer. Foresatte har også
juridisk rett til å søke PPT direkte.
Henvisning til PPT følges av
henvisningsskjema og pedagogisk
rapport. Skjema for arbeid med
det pedagogiske tiltakshjulet skal
vedlegges. Foresatte undertegner
skjema for samtykke til/avvisning
av sakkyndig vurdering.

Kontaktlærer
Foresatte/
eleven selv
Spes.ped.
konsulent
Skolens
ressursteam

Skjema:
Pedagogisk
rapport
Skjema:
Skjema for arbeid
med det
pedagogiske
tiltakshjulet

4

Henvisning PPT
PPT

Eget brev, skal
3 uker
skje innen tre
uker jf. FVL § 11.a

5

Etter henvising er sendt, skal PPT
bekrefte at denne er mottatt.
Dette gjøres skriftlig.
Sakkyndig vurdering fra PPT
Etter nødvendig kartlegging av
eleven, avgir PPT vurdering av
elevens behov for
spesialundervisning jf. OPL § 5-3.
Kopi sendes foresatte, jf. FVL §
18.
På bakgrunn av vurderingen og
anbefaling fra PPT, gjennomgås
resultater og status for eleven i
møte mellom foresatte, PPT og
skole. PPT innkaller til møtet.

PPT

Sakkyndig
vurdering fra
PPT
Skolen fører
referat fra møter

FortLøpende

HENDELSE
6

ANSVAR

SKJEMA/
DOKUMENT

TIDS-FRIST

Søknad/vedtak om
spesialundervisning
I henhold til den
sakkyndigvurderingen søker
foresatte om ekstra ressurser til
spesialundervisning. Gjøres i samråd
med kontaktlærer.

Foresatte/
Skjema:
Fortkontaktlærer. Søknadskjema om
løpende
timer til
spesialundervisning.
Rektor

Etter delegert myndighet fra
kommunalsjef/rådmann fatter
rektor 3 uker etter utsendelse av
sakkyndig vurdering, vedtak om rett
til spesialundervisning i hht. OPL. §
5-1.
Vedtaket beskriver omfang, innhold
og organisering av tilbudet.
Kompetanse hos personalet og
eventuelle avvik fra læreplaner skal
oppgis i vedtaket.
Vedtak fattes som hovedregel for ett
år av gangen. Kopi av vedtak sendes
til foresatte, PPT, spes.ped.
Konsulent i kommunen. Det skal
fattes vedtak om
spesialundervisning i alle tilfeller
hvor det er utarbeidet sakkyndig
vurdering. Også i de tilfeller hvor
sakkyndig vurdering ikke tilrår
spesialundervisning. (Et eksempel på
dette vil være at en elev får
assistent.)
Parter som ikke allerede ved søknad
eller på annen måte har uttalt seg i
saken, skal det varsles før det fattes
et enkeltvedtak. Dette gjøres ved et
forhåndsvarsel jmf.
forvaltningsloven §16.
Dersom vedtak ikke fattes innen tre
uker, skal det sendes ut bekreftelse
på at søknaden er mottatt og hvis
mulig når svar kan ventes jf. § 11.a.
Dersom part ikke allerede ved
søknad, eller på annen måte har
uttalt seg i saken skal det varsles før
vedtak fattes og gis høve til å

Skjema:
Enkeltvedtak om
spesialundervisning
– innvilgelse
Eventuelt;
Enkeltvedtak om
spesialundervisning
– avslag

Rektor

Skjema:
Forhåndsvarsel
vedtak om
spesialundervisning

Rektor

Skjema:
Bekreftelse på
mottatt søknad om
spesialundervisning
for skoleåret

15.februar.

uttalelse innen en nærmere angitt
frist. Jf. FVL § 16.
For elever som allerede har en
sakkyndig vurdering og skal søke om
ressurser for neste skoleår, er
søknadsfrist 15.februar. Etter
delegert myndighet fra
kommunalsjef/rådmann skal disse
sendes til rektor.

HENDELSE

ANSVAR

SKJEMA/
DOKUMENT

TIDS-FRIST

Fortløpende og
senest innen 15.
oktober.

7

Individuell opplæringsplan (IOP)
Kontaktlærer har
hovedansvaret.
Spesiallærer og
skolens
ressursteam
involveres i dette
arbeidet.
Rektor.

Skjema:
Felles mal for IOP

8

Forutsatt vedtak om rett til
spesialundervisning utarbeides
IOP i hht. OPL. § 5-5.
Kontaktlærer er ansvarlig for at
foresattes/ evt. elevens rett til
medvirkning ivaretas. IOP
underskrives av kontaktlærer og
rektor. Kopi sendes foresatte og
PPT. Undervisningsopplegget
igangsettes iht. planen.
Årsrapport
Det utarbeides årlig rapport i hht.
OPL § 5-5 på alle elever med
vedtak om spesialundervisning.
Rapporten skal gi grunnlag for
videre tiltak, justering av IOP og
evt. endring av enkeltvedtak
dersom elevens utvikling har vært
betydelig. Rapporten leveres
rektor som har ansvar for kopi til
foresatte (evt. eleven) og PPT.
Kvalitetssikring av skolenes
spesialpedagogiske tiltak
a) Samarbeid:
Hvis det vurderes
hensiktsmessig
gjennomføres
samarbeidsmøte mellom
foresatte, skole og
eventuelt PPT for å
gjennomgå ny status for
eleven. Slikt møte kan
erstattes av tverrfaglig
møte,
ansvarsgruppemøte eller
tilsvarende.

Kontaktlærer har
hovedansvaret.
Spesiallærer og
skolens
ressursteam
involveres i dette
arbeidet.
Rektor.

Skjema:
Årsrapport.

Senest 10. juni

Kontaktlærer

Skjema:
Henvisningsskjema for
grunnskole
elever til PPT

Fortløpende

9

Skolens
ressursteam

Rektor
Spes.ped.
Konsulent
PPT
Etatsleder

b) Intern oversikt:
Etter drøftingsmøte
mellom skolens
ressursteam og PPT
utarbeider skolen et
oversiktsskjema over
elever som trenger rehenvising. Skole og

Revidering
fortløpende etter
behov.

Skjema:
Pedagogisk
rapport

Skjema:
IOP
Skjema:
Årsrapport.
Skjema:
Oversiktsskjema
over elever som
har sakkyndig
vurdering.

Årlig, i løpet av
april/mai.

10

eventuelt PPT
gjennomfører nødvendig
kartlegging og testing.
Etter avtale mellom skole
og PPT innhenter rektor
samtykke fra foresatte til
videre sakkyndig
vurdering.
Skolen sender
oversiktsskjema over
planlagte
spesialpedagogiske tiltak
på system- og individnivå
til spes.ped.kons. med
kopi til PPT.
Spes.ped.konsulent
innkaller til møte.
Partene drøfter de
planlagte tiltakene.
Re-henvisning
Sakkyndig vurdering varer
normalt i tre år. Dersom de
ansvarlige for hjelpetiltaket
mener det er behov for ny
sakkyndig vurdering, skal ny
henvisning sendes PPT. Ny
henvisning kan skyldes at den
gamle ikke lengre er relevant for
elevens hjelpebehov.
Dersom en elev skal re-henvises
følges punkt 4-9 på nytt.

Kontaktlærer har
hovedansvaret.
Spesiallærer og
skolens
ressursteam
involveres i dette
arbeidet.
Rektor.

Skjema:
Henvisningsskjema for
grunnskole
elever til PPT

Ett år før
gyldigheten av
sakkyndig
vurdering går ut.

Skjema:
Pedagogisk
rapport
Skjema:
IOP
Skjema:
Årsrapport.

4.3

Rutinebeskrivelse for voksne med rett til spesialundervisning
på grunnskolens område § 4A – 2

Retten til spesialundervisning for voksne er hjemlet i opplæringsloven §4A-2. For opplæring
etter denne paragraf gjeld § 5-1 andre ledd bortsett fra siste punktum, og §§ 5-3, 5-4, 5-5 og
5-6 tilsvarende.
Ved tilfeller ved spesialundervisning for voksne skal utdanningsdirektoratets «veilederen
spesialundervisning for voksne» følges.

5. Overganger

5.1

Overgang barnehage – skole

Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen i samarbeid med foreldre og
skolen skal legge til rette for at barn får en trygg og god overgang.
Gjennom et godt gjennomarbeidet førskoletilbud har Karlsøy kommune lagt til rette
for at overgangen skal gå så smidig som mulig. Dette er nærmere beskrevet i en
egen plan – overgang barnehage skole. Det unike førskoletilbudet, som omfatter alle
barn i førskolealder, også barn som ikke går i barnehage, gjør barna kjent med
rutiner, lærer og skolebygg, og en del begreper som de møter igjen på skolen. Flere
pedagoger i tillegg til læreren gir gode forutsetninger for tett oppfølging av barna på
førskolen, og følgelig gode muligheter for å fange opp barn som trenger ekstra støtte
i opplæringen.
Kommunens spesialpedagogiske konsulent følger spesielt godt opp barn i
førskolealder. For førskoleungene vil det bli gitt et tilbud om kurs i språklig
bevisstgjøring. Hovedfokus vil være på bevissthet i forhold til:
•
•

Lytteleker – for å skjerpe oppmerksomhet overfor lyd i sin alminnelighet.
Rim og regler.

Dette gjennomføres som kurs fordelt på to perioder. En periode på høsten og en på
vinteren. Hver periode er på 7 uker med to økter i uka. Hovedmålet er å forbygge for
lese – skrivevansker i skolen og gjøre barna best mulig rustet i forhold til de
utfordringene de vil møte i skolen. Dette gir gode muligheter for å sette inn tidlig
innsats i forhold til språk- og/eller atferdsvansker. I samråd med foreldrene kartlegges
barnas språkferdigheter våren før de begynner på skolen. Dette gjøres med
screeningtest språk 5 – 6 fra Statsped.

5.2

Overgang barneskole – ungdomsskole

For alle elver der det foreligger sakkyndig vurdering, skal det gjennomføres
overføringsmøter. Kontaktlærere (avtroppende og påtroppende) har ansvar for at
slike møter gjennomføres.

5.3

Overgang ungdomsskole – videregående skole

Rådgiver i ungdomsskolen har ansvaret for individuell veiledning og informasjon
rundt søknadsprosessen for elevene på 10.trinn.
Den ordinære søknadsprosessen er 1.mars. for en del søkere med særlige behov er
fristen 1.februar. Elever som søker om fortrinnsrett til videregående opplæring, må

fylle ut og sende inn nødvending dokumentasjon innen 1.oktober det året eleven går
10.trinn, slik at fylkeskommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste kan foreta en
endelig sakkyndig vurdering. Nødvendig dokumentasjon som for eksempel siste
enkeltvedtak skal følge søknaden. Rådgiver deltar på skolenettverksmøter etter
behov, og hjelper eleven, i samarbeid med hjemmet, med nødvendig dokumentasjon.
Inntaket til videregående opplæring er regulert gjennom forskrift til opplæringsloven –
kap.6.
Inntak etter individuell behandling, skjer etter følgende kriterier:
•

•

•
•
•
•

Har rett til spesialundervisning og mangler karakter i mer enn halvparten av
fagene.
Søknadsfrist 1. februar.
Har hatt rett til særskilt språkopplæring og mangler karakter i mer enn
halvparten av fagene.
Søknadsfrist 1. februar.
Mangler karakter i mer enn halvparten av fagene av andre årsaker.
Søknadsfrist 1. mars.
Ikke har tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag.
Søknadsfrist 1. mars.
Nylig har kommet til Norge.
Søknadsfrist 1. februar.
Må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.
Søknadsfrist 1. februar

6. Ressursteamet – R-team

6.1

Ressursteamene sin sammensetning

Ved hver barnehage og skole i Karlsøy kommune skal det være et ressursteam.
En representant fra ledelsen(rektor/fagleder), kommunens spesialpedagogiske
konsulent samt noen utvalgte fra barnehage/skole skal delta på teamet. Teamene
skal ha jevnlige møter.

6.2

Ressursteam barnehage sine oppgaver

Hver enkelt barnehage skal ha sitt spesialpedagogiske ressursteam.
Kommunenes spesialpedagogiske konsulent sitter i alle disse teamene sammen
med:
Stakkvik barnehage: Pedagogisk leder
Gamnes barnehage: Fagleder
Hansnes barnehage: Fagleder
Vannøy oppvekstsenter avd. Vannareid: Pedagogisk leder/ fagleder
Vannøy oppvekstsenter avd. Vannvåg: Fagleder
Ved behov kan avdelingsleder/ styrer delta. Ressursteamene har ingen faste
møtetidspunkt, men trer sammen når barnehagen melder behov. Ressursteamet
har følgende oppgaver:
•
•
•
•
•

Gi råd støtte i forhold til barn som barnehagen er bekymret for. Eksempel på
problemområder kan være: Kommunikasjon, språk, tale, atferd,
samhandlingsvansker med mer.
Gjennomføre observasjon av barn og sette i gang tiltak. Være med å fylle ut
det pedagogiske tiltakshjulet.
Delta på møter med foresatte der det settes i gang tiltak og tiltak evalueres.
Rådgivning i spesialpedagogiske saker.
Veiledning
o Pedagogisk
o Utfylling av skjemaer (Tras, Alle med) og søknader.

6.3

Ressursteam PPT og barnehage sine oppgaver

Ressursteamet skal være en ressurs i forhold til faglige og sosiale
problemstillinger hos barna våre.
Består av følgende: 2 fra PPT i fra Tromsø, spesialpedagogisk konsulent i
Karlsøy, pedagogiske ledere, barnehagestyrer og helsesøster.
Teamets oppgaver er å gi råd/ støtte og veiledning til barnehagene dersom de har
barn de er bekymret for. Rådene og veiledning gis utfra anonyme caser som tas
opp i gruppen. For å få et barn henvist til PPT for sakkyndig vurdering må saken
ha vært oppe i gruppen, råd og veiledning må være prøvd innenfor barnehagens
ressurser. I noen tilfeller blir barnehagene bedt om å sende henvisning dersom
det er en opplagt sak for PPT.
Teamet møtes 4- 6 ganger pr. år.
I tillegg diskuterer teamet ulike temaer utfra behov, men faglig forankret i
Barnehageloven og Rammeplan.

6.4

Ressursteam skole sine oppgaver

Ressursteamet skal være en ressurs i forhold til faglige og sosiale
problemstillinger hos elevene våre. Ressursteamet gjør følgende:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kartlegging ved behov og gjennomgang av disse.
Setter i gang tiltak.
Rådgivning i spesialpedagogiske saker.
Veiledning
o Pedagogisk
o Læremateriell og tekniske hjelpemidler.
o Utfylling av skjemaer og søknader.
Observasjon av enkelt elever og klasser.
Forebygge i forhold til skolevegring.
Arbeid med sosialt læringsmiljø (mobbing, utestenging, plaging, mistrivsel med
mer i henhold til § 9a).
Samarbeider tett med skolens sosiallærer.
Kursing.
Møtevirksomhet i forhold til elever med spesielle behov
Utviklingsarbeid
Jobber tett opp mot PPT, og andre eksterne hjelpe instanser.

6.5

Ressursteam PPT og skoler sine oppgaver

Ressursteamet PPT skal være en ressurs i forhold til faglige og sosiale
problemstillinger hos elevene våre. Skal være et samarbeidsorgan mellom PPT
og de ulike ressursteamene på kommunens skoler. Ressursteamet gjør følgende:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

6.6

Jobbe med skolens årshjul i forhold til kartlegging. (Forebygging – avdekking
og tidlige tiltak.)
Drøfter tiltak også tiltak innenfor ordinær opplæring.
Drøfter om eleven skal henvises til PPT for utredning.
Hvordan skolen skal kartlegge, gjennomføre og evaluere tiltak.
Rådgivning i spesialpedagogiske saker.
Veiledning
o Pedagogisk
o Læremateriell og tekniske hjelpemidler.
Systemarbeid med fokus på planer og tiltakshjul – tiltak.
Forebygge i forhold til skolevegring.
Arbeid med sosialt læringsmiljø (mobbing, utestenging, plaging, mistrivsel med
mer i henhold til § 9a).
Veiledning i forhold til elever med spesielle behov.
Utviklingsarbeid.

Karlsøy kommune sin spesialpedagogisk konsulents
oppgaver

•
•

•
•
•
•
•
•

Drive forbyggende arbeid i barnehager og skoler på det spesialpedagogiske
området.
Drive undervisning i skole i forhold til barn som sliter med lese –
skrivevansker, språkvansker. Gjelder fortrinnsvis barn som ikke har sakkyndig
vurdering eller er henvist til PPT. Sentrale stikkord er tidlig innsats og
forebygging.
Sammen med fag/ kontaktlærere gjennomføre forebyggende tiltak for barn/
klasser på små-skolen. (Tidlig innsats – forebygging.)
Gjennomføre kurs i språklig bevisstgjøring (Jørgen Frost) i forhold til
førskolebarn i kommunens barnehager.
Gjennomføre pedagogiske opplegg i kommunens barnehager for barn som
sliter i forhold til språkvansker, forsinket språkutvikling med mer.
Delta i alle ressursteam i kommunens barnehager og skoler, samt lede og
organisere alle ressursteammøter med PPT. (Se pkt. 6.1 - 6.5.)
Drive utviklingsarbeid i skole og barnehage, for å øke kompetansen innenfor
det spesialpedagogiske området.
Sørge for at den nye spesialpedagogiske planen blir implementert i alle
kommunens barnehager og skoler. Være med å gjøre kurse alle lærere,
ledere i skole og barnehager på rutinebeskrivelse for spesialpedagogisk hjelp i
barnehage samt rutinebeskrivelse for spesialundervisning i skolen.

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Veilede spesiallærere/ kontaktlærere i skolene i å skrive IOP og
spesialpedagogisk rapport.
Veilede pedagogiske ledere/ fagledere i barnehagene i å skrive IUP og
spesialpedagogisk rapport IUP.
Være koordinator mellom barnehage/ skole og PPT.
Observere, kartlegge, veilede i forhold til barn med spesielle behov i
barnehage/ skole. Være med på å sette i gang tiltak i forhold til det
spesialpedagogiske tiltakshjulet. Være behjelpelig med å fulle ut tiltakshjulet.
Delta på foreldremøter der tiltak diskuteres og evalueres.
Veilede skole/ barnehager i forhold til henvisning til PPT. (Utfylling av
skjemaer, kartlegginger.)
Samarbeide med kommunens ulike etater (helsesøster, barnevern, fysioterapi)
i forhold tverretatlige tiltak som igangsettes. Deltar på ansvarsgruppemøter for
barn som har IP (individuell plan).
Samarbeide/ veilede foreldre som har barn som har spesialpedagogisk
undervisning/ hjelp eller deltar på kurs som forebyggende tiltak.
Direkte veiledning av ansatte i barnehage/ skole etter Marte-Meo metoden.
Se ellers hva som er nevnt under pkt. 6.2 - 6.5.

7. Eksterne hjelpeinstanser for barnehagene og
skolene i Karlsøy kommune

7.1

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Hovedkontoret ligger i Tromsø og er bemannet med spesialpedagoger og
psykologer. PPT gir råd og veiledning om spesialpedagogisk undervisning samt
sosialpedagogisk arbeid i klasse eller i forhold til enkeltelever. PPT har ansvar for
å utrede enkelt barn/ elever i barnehage/skole.
Til alle søknader om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning for enkeltvedtak
skal PPT gi sakkyndig uttalelse.
Foresatte kan etter eget ønske ta direkte kontakt med PPT for å få satt i gang
utredning/ be om a bli henvist til 2.linjetjenesten.

7.2

Barnevernet

Barneverntjenesten er en kommunal tjeneste som er regulert i Lov om
barneverntjenester av 1992. Loven pålegger kommunen å følge nøye med i de
forholdene barn og ungdom lever under. Barneverntjenesten har et spesielt
ansvar for å avdekke og sette inn tiltak så tidlig som mulig mot omsorgssvikt,
atferdsproblemer, sosiale og emosjonelle problemer slik at varige problemer kan
unngås.

7.3

Helsesøster

Helsestasjonen har et nært og tett samarbeid med skole og barnehager.
Barnehage: Helsestasjonen har fra 2017 startet med gjennomføring av 2-års
kontrollene i barnehagen. Her brukes ASQ-skjema som både barnehage og hjem
fyller ut før kontrollene. Helsesøster drar i barnehagene og observerer barnet,
måler og veier, etterfulgt av samtale med foreldre og barnehage personell.
Intensjonen med dette er at barnet skal føle seg tryggere i vante omgivelser i
konsultasjonen. Samtidig kan helsestasjon, barnehage og hjem samsnakke om
de tingene vi ser som eventuelt bør jobbes mer med fremover. Helsesøstrene
deltar på barnehagenes ressursteammøter med PPT. Dette er et
samarbeidsforum, der tverrfaglige problemstillinger diskuteres.
Skole: Helsestasjonen har faste dager med skolehelsetjeneste på skolene i
kommunen. Helsesøster er annenhver mandag på vannøyskolene og torsdager

på Hansnes skole. Helsesøster har samarbeidsmøter med rektor og sosiallærere
på skolene, og utveksler der erfaringer og utfordringer i for elevene i
skolehverdagen. Helsestasjonen tilbyr gruppeundervisninger i ulike tema innenfor
kropp, kosthold og fysisk og psykisk helse, i tillegg til «åpen dør» funksjon, der
både elever og lærere kan komme til samtaler.
Helsestasjonen deltar i de fleste ansvarsgrupper rundt barn med kroniske og
sammensatte problemer, og samarbeider ofte med skolen rundt disse barna.

7.3

Psykiatrisk sykepleier

Kan bistå i forhold til forebygging og samtaler ved behov. Pr. dags dato er dette
kun et tilbud til voksne.

7.4

Forebyggende barne – og ungdomsteam (FBU)

FBU-teamet ble opprettet høsten 2017. Målet er at man, etter å ha gjort et politisk
vedtak i Karlsøy kommune, skal arbeide tverrfaglig for å sikre helsefremmende og
forebyggende oppfølging, behandling og tiltak rettet mot barn og unge i
kommunen.
Formålet er å drive forebyggende arbeid for barn og unge – med tidlig
intervensjon. Det innebærer å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig
tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats.

7.5

Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Behandlende instans for barn og ungdom med psykiske og/eller
sosiale/emosjonelle vansker. Kan bare henvises til denne type behandling av
lege, helsesøster eller PPT. Foresatte kan ut fra egne ønsker ta kontakt med
henvisende instanser for a be om behandling for sine barn. SMI - Skolen er en
skoleavdeling under BUP ved UNN.

7.6

Habiliteringsenheten Universitetssykehuset

Er en tverrfaglig utredningsenhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Utreder
barn med sammensatte vansker av alle slag. Henvises av lege, helsesøster eller
PPT. Foresatte er de formelle søkerne for sine barn. Som oftest skjer det i nært
samarbeid med skolen/ barnehagen, helseetaten og PPT.

8. Fokus på læringsmiljø i skolen

•

Elevene skal ha det trygt og godt på skolen.

•

Elevene skal oppleve mestring i læringsarbeidet

•

Elevene deltar i planlegging av egen opplæring

•

Elevenes vurdering av opplæringen vektlegges

•

At elevene opplever at de er en del av et sosialt fellesskap

•

At opplæringen preges av ros, støtte, veiledning og hjelp

•

At eleven opplever respekt

•

At eleven opplever at han/hun blir verdsatt

•

Bygge på elevens sterke sider/interesser

•

Bygge opp om et positivt selvbilde

•

Forskjeller og ulikheter aksepteres

•

At det er satt realistiske mål for opplæringen tilpasset elevens utviklingsnivå

•

At det er progresjon i opplæringen til eleven

•

At en kan se at det er utvikling i elevens læringsresultat

•

At oppgaver og aktiviteter bidrar til å nå oppsatte målsetninger

•

At en bruker ros som styrkingsmiddel

•

At det er kontinuitet i opplæringen

•

At det er tilstrekkelig forutsigbarhet i opplæringen

9. Læringsplakaten

Kunnskapsløftet 2006 (K-06)

Læringsplakaten er en del av læreplanen og inneholder 11 grunnleggende
forpliktelser for skolen.

1. Gi alle elever og læringer/lærekandidater like muligheter for å utvikle sine
evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.
2. Stimulere elevenes og læringenes/lærekandidater lærelyst, utholdenhet og
nysgjerrighet.
3. Stimulere elevene og læringene/lærekandidatene til å utvikle egne
læringsstrategier og evne til kritisk tenkning.
4. Stimulere eleven og læringene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og
identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til
demokratiforståelser og demokratiske deltakelse.
5. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og læringen/
lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og
fremtidig arbeid.
6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter.
7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse.
8. Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder
for barn og unge.
9. Sikre det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse,
trivsel og læring.
10. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes
medansvar i skolen.
11. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en
meningsfylt måte.

10. Systemrettet arbeid

Den spesialpedagogiske hjelpen/undervisningen ved barnehagene/ skolene i
Karlsøy skal være systemrettet.
I utarbeidelsen av IUP/ IOP skal det derfor tas hensyn til de ulike arenaene
barna/ elevene er en del av.
Systemrettet arbeid skal være planlagt for å videreutvikle barnehagen/ skolen som
formelle og uformelle organisasjoner. Dette for å gjøre de bedre i stand til å
forebygge, avdekke og avhjelpe vansker knyttet til læring og sosial fungering, slik at
barna/ elevene i større grad kan oppleve en inkluderende barnehage/ skole.
Barn og unge er en del av forskjellige system og miljø og deltakere på ulike
livsarenaer.
Kartlegging og avhjelping av vansker, samt forklaringer må sees i lys av det system
barnet er en del av, og forbindelseslinjen mellom barnet og systemet.

Man må ha fokus på hvordan barnet/ eleven påvirker og påvirkes av:
•

Sosiale systemer som barnegruppe/ klassen, barnehagen/ skolen og hjemmet

•

Formelle systemer som lover, regler, økonomi og rutiner

•

Teknologiske systemer som organisasjon, utstyr og opplæring.

NB!

Store endringer i ett av systemene kan få store konsekvenser for de andre.

11. Sosial kompetanse i barnehage og skole

11.1 Sosial kompetanse i barnehagen
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og
omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt
samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for
fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal
aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse
skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta
egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

11.2 Sosial kompetanse i skolen
Med sosial kompetanse i skolen mener vi nødvendige sosiale ferdigheter et
menneske trenger for å kunne fungere som en positiv faktor i et fellesskap med
andre mennesker.
Sosiale ferdigheter inneholder følgende dimensjoner;
•

Samarbeid som omfatter å dele med andre, hjelpe andre samt å følge
regler og beskjeder.

•

Selvhevdelse som omfatter å be andre om hjelp, kunne stå for noe selv
samt å reagere på andres handlinger.

•

Impulskontroll som er å sette seg inn i og vise respekt for andre, og lære
seg å være ”herre” over seg selv og ikke la eventuelle impulser ta
overhånd.

•

Empati som er å sette seg inn i og vise respekt for andres følelser og
synspunkter.

•

Ansvarlighet dreier seg om å utføre oppgaver og vise respekt for
eiendeler og arbeid.

