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OOMM  PPPP--TTJJEENNEESSTTEENN  
 

PP-tjenesten for Valdres er en interkommunal tjeneste for alle seks Valdreskommunene. 

Tjenesten har kontor på Fagernes.  PP-tjenesten er en lovpålagt tjeneste for kommunene 

(Opplæringslovens kap 5-6). Tjenesten dekker aldersgruppen 0-16 år, samt voksne med 

behov for spesialundervisning. Nord-Aurdal kommune er vertskommune, og tjenesten 

tilhører virksomheten Familiens hus. I visse saker vil rådmennene i Valdres ha 

instruksjonsmyndighet over tjenesten. Når det gjelder de sakkyndige oppgavene er PP-

tjenesten selvstendig i sine vurderinger og kan ikke instrueres eller overprøves. 

 

I Valdres er det egen PP-tjeneste for videregående skole som er lokalisert på Valdres 

vidaregåande skule.  

 

Regional logopedtjeneste er lagt innunder PP – tjenesten for Valdres.  

 

Spesialundervisning for voksne omtales ikke i denne Veilederen. 

 

Lov om opplæring i grunnskolen og videregående skole beskriver hva som skal være PP-

tjenestens oppgave og ansvarsområder (Opplæringslovens kap 5-6). PP – tjenestens 

mandat er videre omtalt i Veilederen for Spesialundervisning – ” Veileder til 

opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning” (2009) fra 

Utdanningsdirektoratet. I flg. opplæringsloven skal PP-tjenesten: 

 

• Hjelpe skolene og barnehagene med kompetanse – og organisasjonsutvikling 
PPT er primært en hjelpetjeneste. Det forventes at PPT har kompetanse til å gi råd, og 

at rollene er tydelige. PPT har i liten grad et selvstendig ansvar for tiltak, men i større 

grad et ansvar for å gi andre råd om hvordan de skal ta sitt ansvar, enten det er en 

rektor, en lærer, et foreldrepar eller en elev. 

 

PPT skal etter §5-6 opplæringsloven bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringa betre til rette for elever/barn med 

spesielle behov. 

 

• Sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering der loven krever det  
Dette innebærer at PP-tjenesten skal sørge for, enten selvstendig, eller ved å hente inn 

ekstern kompetanse, at barn, unge og voksnes behov for spesialpedagogisk hjelp og 

spesialundervisning blir vurdert. Denne vurderingen blir sendt henvisende instans, 

foresatte og den instans i kommunen som har ansvaret for vedtak om spesialpedagogisk 

hjelp etter lovens § 5-7 (barn før skolestart) eller spesialundervisning etter lovens § 5-

1(barn i grunnskolen) eller 4A-2 (voksne). Barn med en definert funksjonshemming 

har rett på prioritert inntak i barnehage. PP-tjenesten skal ha uttalt seg om barnets 

behov for dette.  I tillegg er PP-tjenesten sakkyndig instans i forhold til bl.a utsatt og 

fremskutt skolestart m.m. En sakkyndig vurdering av retten til spesialundervisning 

innebærer at PP-tjenesten skal ta stilling til om barnet/eleven har tilfredsstillende 

utbytte av det ordinære tilbudet eller ikke.  

 
• Gi barn og unge med særskilte behov direkte hjelp der dette er nødvendig 
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Oppdraget innebærer at PP-tjenesten skal kunne gi barn som er henvist til PPT en 

tidsbegrenset direkte hjelp der vi vurderer dette som hensiktsmessig for å bistå barnets 

utvikling. Ungdom kan selv kontakte PP-tjenesten og be om direkte hjelp.  

 
Opplæringslovens kap. 9A-3 omhandler elevenes psyko-sosiale arbeidsmiljø. I skolens 

arbeid med å lage gode rutiner og gjennomføre tiltak, nevnes PP-tjenesten som en 

samarbeidsinstans.  

 

PPT sine samarbeidspartnere 
PP-tjenesten har flere nære samarbeidspartnere, deriblant skolehelsetjenesten, 

sosialtjenesten, barneverntjenesten og eksterne behandlings- og kompetansemiljøer. Selv 

om PP-tjenesten har sine oppgaver i forhold til annet lovverk enn både barneverntjenesten 

og skolehelsetjenesten, vil tjenestene ofte ha et nært samarbeid for å bistå i utviklingen av 

et godt tilbud til barn. I tilfeller der PP-tjenesten samarbeider med andre tjenester om et 

barn, skal foreldre ha gitt samtykke til samarbeidet. 

 

De mest aktuelle eksterne fagmiljøene PPT samarbeider med er Barne- og 

ungdomspsykiatrien, Habiliteringstjenesten, og spesialpedagogiske kompetansesentre. 

PPT kan sørge for henvisning, men skal alltid samarbeide med lege ved henvisninger til 

BUP og Habiliteringstjenesten. I samarbeidet med barne- og ungdomspsykiatrien, er det i 

Valdres bestemt at PP-tjenesten skal være en koordinerende instans. 

 

 

 

SSAAKKSSGGAANNGG  ––  HHEENNVVIISSNNIINNGG  ttiill  

PPPPTT  ffoorr  VVaallddrreess  
 

Før henvisning til PPT 
 

Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir gjort 

sakkyndig vurdering (jmf. §5-4 i Opplæringsloven).  

Før henvisning er det viktig å sette seg inn i henvisningsrutiner av 2013. Forum for 

Oppvekst og Kultur i Valdres har i samarbeid med PPT vedtatt nye rutiner for henvisning 

til PPT.  

 

Foresattes som vurderer henvisning:  
Foresatte kan ta direkte kontakt med PPT. 

 

Barnehage eller skole som vurderer henvisning: 
Når pedagogisk personale er bekymret for et barn, drøftes dette med teamet og med 

styrer/rektor. Styrer/rektor og pedagogisk personale gjør avtaler om videre arbeid og 

saksgang. En aktuell bekymring for et barns utvikling skal alltid føre til at det legges til 

rette og iverksettes støttetiltak i barnehagen/skolen. Viser her til skjema ”kartlegging og 

analyse av læringsmiljø”. Det er viktig at dette avtales med foresatte og evalueres. 
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Dersom en etter utprøving/støtte ikke ser forventet framgang, kan det være aktuelt å drøfte 

saken med PPT, eller henvise til PPT.   

 

 

Henvisning til PPT 
 

Foresatte, barnehage, skole, og samarbeidspartnere kan henvise til PPT. 

 

Henvisningsskjema må alltid fylles ut. Henvisningsskjema finner du her. Den ligger også 

på alle Valdreskommunene sine hjemmesider. I henvisningsskjemaet må det fremkomme 

tydelig hva det ønskes bistand til.   

 
PP – tjenesten kan bistå barnehager og skoler med følgende tjenester: 

 

• Veiledning 

• Kurs/systemarbeid til pedagogisk personale 

• Utredning av behov for spesialundervisning /spesialpedagogisk hjelp 

• Logoped 

• Sakkyndig instans for vurdering av utsatt/fremskutt skolestart 

• Annet 

 

I tillegg har vi ansvaret for å utarbeide sakkyndig vurdering for voksne som har behov for 

spesialundervisning etter § 4A-2. 

 

Hvem kan henvise 

Foresatte kan henvise barn eller ungdom direkte til PPT, men en henvisning til PP-

tjenesten bør helst være et samarbeid mellom barnehagen/ skolen og foreldrene. 

Foreldrene eller eleven (over 15 år) må samtykke til en henvisning til PP-tjenesten. 

Før en skole eller barnehage henviser en sak til PP-tjenesten, skal det være prøvd ut andre 

tiltak innenfor de rammene de har til rådighet. Vi viser her til eget skjema ”kartlegging og 

analyse av læringsmiljø”.  

Når barnehagen eller skolen henviser fyller de og foresatte ut henvisningsskjema. 

Foresatte og  rektor/styrer skriver under. Barnehagen eller skolen bør informere foresatte 

om sitt eget arbeid med rapport og kartlegging som forarbeid til henvisning. 

 

Henvisning fra barnehagen/skolen må ha følgende vedlegg:  

• Rapport fra kartlegging og analyse av læringsmiljø 

• Relevante kartlegginger som er gjennomført 

 

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn 

 
Elever med annet morsmål enn norsk og samisk vil ha behov for en systematisk 

språkopplæring som omfatter; 

• Opplæring i norsk 

• Opplæring på norsk 
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• Videre opplæring i sitt morsmål 
• Støttende fagopplæring via morsmålet (tospråklig fagopplæring) 
 
De opplæringsbehovene disse barna har, skal ivaretas av kommunen/skolen og er hjemlet 
i opplæringslovens § 2-8. Det er skolen som skal forestå en kyndig vurdering av disse 
barnas behov, samt nødvendig kartlegging av språkferdigheter. Det skal deretter fattes 
enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser om hvilke opplæringstiltak som skal 
iverksettes. Foresatte har klagerett på dette vedtaket. Det er viktig å merke seg at PP-
tjenesten ikke har ansvar for denne elevgruppen, dersom det ikke foreligger særskilte 
opplæringsbehov i tillegg til behovene som kommer av språklige utfordringer.  Barn 
som kommer til Norge i skolealder vil ha behov for særskilt norskopplæring, 
morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring til de behersker norsk på en slik måte at 
de kan ha tilfredsstillende utbytte av vanlig opplæring på norsk. Opplæringsloven sier at 
eleven kan få ”tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring dersom det er behov for 
det.”  
 
I de tilfeller der barn ikke har fått den undervisning de har krav på etter opplæringslovens 
§ 2-8, kan det bety at PP-tjenesten ikke vil arbeide med saken. I slike tilfeller blir saken 
viderehenvist til rette kommunale myndighet for vurdering av behov etter § 2-8. 
 

Utredning av behov for spesialundervisning /spesialpedagogisk 
hjelp 
 
Dersom det i henvisningen ønskes sakkyndig vurdering, utreder PP – tjenesten etter egne 
rutiner. Etter utredning skrives en sakkyndig vurdering som sendes henviser. Hvis 
foresatte ikke er henviser, skal de alltid ha kopi. Kopi blir også sendt til barnehage- eller 
opplæringsansvarlig i kommunen. 
 
For barn i opplæringspliktig alder vil PPT  i hvert enkelt tilfelle legge til grunn en 
vurdering av om eleven har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.  
 
En utreding av barn under opplæringspliktig alder kan gi følgende konklusjoner:  
a) Barnet har ikke behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslovens § 5-7  

 
eller 
 

b) Barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslovens § 5-7  

 
I den sakkyndige vurderingen skal det blant annet utredes og tas standpunkt til: 
 
- Sen utvikling eller lærevansker hos barnet og andre forhold som er viktige for barnets  
utvikling. 
- Realistiske mål for barnets utvikling og læring. 
- Hva slags spesialpedagogisk hjelp som vil gi barnet en forsvarlig utvikling? 
 
Fastsetting av spesialpedagogiske behov: 
Retten til spesialpedagogisk hjelp etter § 5 – 7 vurderes på et selvstendig grunnlag, 
uavhengig av den generelle tilretteleggingen i barnehagen. Retten til spesialpedagogisk 
hjelp skal vurderes ut fra barnets behov og ikke ut fra tilpasning/tilrettelegging, utbytte og 
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likeverd. For barn under skolepliktig alder er PPT pålagt å ta stilling til omfanget av den 
spesialpedagogiske hjelpen barnet synes å trenge. Dette oppgis i årstimer. 
 
En utredning av elever i grunnskolen kan gi følgende konklusjoner:  
a) Eleven har tilfredsstillende utbytte av undervisningen, og har ikke rett på 
spesialundervisning jfr. Opplæringsloven § 5.1.  

Ikke rett til spesialundervisning, men kan ha behov for noe ekstra tilrettelegging, jfr. 
Opplæringsloven § 1.3 Tilpasset opplæring. Slik tilrettelegging kan knyttes til direkte til 
enkelteleven sin faglige opplæring eller organiseres i form av systemtiltak.  
 
eller 
 
b) Eleven har ikke tilfredsstillende utbytte av en ordinære undervisningen og har behov 
for spesialundervisning jfr. Opplæringsloven § 5.1.   
PP-tjenesten skal i sin sakkyndige vurdering ta stilling til elevens behov, organisering, 
innhold og omfang av opplæringstilbudet. Omfanget oppgis i årstimer. 
 
PPT er pålagt å ta stilling til omfanget av spesialundervisningen. I de fleste tilfeller vil 
dette bli gjort i form av en vurdering av i hvilke fag eller emneområder eleven trenger slik 
undervisning. PPT bør drøfte omfanget av spesialundervisning med rektor med tanke på 
lokale ressursløsninger. Det vil bli sett på behovene, hvordan gjennomføre det anbefalte 
tiltaket, og skolens lokale løsning med hensyn til ressurser. De lokale ressursløsningene 
skal synliggjøres.  
 
 
Saksgang etter utredning hos PPT 
Barnets/elevens rettigheter sikres og iverksettes gjennom et skriftlig enkeltvedtak. 
Ansvaret for å skrive enkeltvedtak ligger hos kommunen barnet bor i. Enkeltvedtaket 
fattes av skoleansvarlig i kommunen, eller den som er gitt denne myndigheten i 
kommunen. Vedtaket skal ta utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT og beskriver 
tilbudet kommunen kan gi barnet/eleven. Det er viktig å merke seg at det skal gjøres 
vedtak også i de tilfeller hvor PPT har konkludert med at barnet/eleven ikke har rett til 
spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Videre bør en merke seg at det kan 
forekomme avvik mellom sakkyndig vurdering - og hva kommunen vedtar når det gjelder 
ressurser og gjennomføring. I slike tilfeller skal det foreligge en skriftlig begrunnelse fra 
vedtaksmyndigheten, jfr. Forvaltningsloven § 17 og Opplæringsloven § 5.3. Foresatte har 
klagerett på alle vedtak, jfr. Forvaltningsloven, kap.6. 
 
 
Når et barn som er elev er vurdert å ha rett til spesialundervisning etter opplæringslovens 
§ 5-1, følger det av Opplæringsloven § 5.5. at skolen har plikt til å utarbeide en 
individuell opplæringsplan (IOP) og å skrive pedagogisk rapport hvert år.  

 
Individuell opplæringsplan - IOP 
 
Når vedtak om spesialundervisning er gjort, utarbeider skolen en individuell opplærings-
plan (IOP). Dette skjer gjerne i samarbeid med foresatte, jfr. Opplæringsloven 5.4. om 
krav til samarbeid med foreldrene. IOP baseres på enkeltvedtaket, de generelle 
overordnede opplæringsmålene sett ut fra Læreplanen, og konklusjoner og anbefalinger i 
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utredningen fra PPT. Spesifisering av mer konkrete delmål bør utarbeides etter faglig 
kartlegging av elevens ståsted i de ulike fagene, slik at man også har mulighet til å ’måle’ 
utvikling på disse områdene.  
 
Skolens organisering av tiltaket bør framgå av IOP. Kopi av IOP sendes PPT og 
opplæringsansvarlig i kommunen. Originalen oppbevares i skolens arkiv. 
 
Skolen må bruke skjemaene og rutinene som kommunen har vedtatt. I alle 
Valdreskommunene har man vedtatt å bruke dataverktøyet Acos som mal for IOP.  
 
Individuell plan (Må ikke forveksles med individuell opplæringsplan!) 
For enkelte barn med behov for tjenester fra flere tjenesteområder, vil det være aktuelt å 
lage en individuell plan. Dette er en plan den enkelte har rett til etter Lov om 
kommunehelsetjenesten og Lov om spesialisthelsetjenesten. En individuell plan er ment å 
skulle fungere som en ”paraply” for de tiltakene som totalt sett iverksettes for å bistå 
barnet i dets utvikling.  En individuell opplæringsplan hjemlet i Opplæringsloven kan 

være en del av individuell plan. Alle individuelle planer i Valdreskommunene lages ut fra 
mal i dataverktøyet Acos. 
 
 

Vedtak om spesialundervisning 
 
Avhengig av vedtatte rutiner i den enkelte kommune, skal skolesjef/ opplæringsansvarlig/ 
rektor fatte et enkeltvedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp etter 
forvaltningslovens bestemmelser.  
Av vedtaket skal det framgå hvilket tilbud eleven har rett til (i tråd med sakkyndig 
vurdering) når det gjelder omfang, organisering og innhold. Det vi si hva skal til for å gi 
eleven et faglig forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud. Dersom vedtaksorganet i sitt 
vedtak velger å avvike fra sakkyndig utredning, skal dette begrunnes faglig, jmf. 
Forvaltningsloven § 17, §23 – 25. PPT bør få kopi av vedtaket. 
Foresatte har klagerett. Foresatte må klage skriftlig til vedtaksorganet. Dette/disse må så 
grunngi sitt vedtak. Vedtaksorganet kan imøtegå klage, eller avvise klage. Dersom klage 
avvises grunngir vedtaksorganet vedtaket og sender saken videre til Fylkesmannen for 
vurdering. (Avvisning av klage kan ikke begrunnes i økonomiske forhold, men skal 
begrunnes faglig). PPT bør få kopi av Fylkesmannens vurdering. 
 
 

Videre oppfølging av spesialundervisningen 
 
Skolen må foreta systematisk kartlegging av eleven for å vurdere utbyttet av 
spesialundervisningen. Kartlegging og evaluering bør gjennomgås med foresatte – 
eksempelvis som grunnlag for konferansetime. 
 
 

Årsrapport (Jfr. Opplæringslovens Kap 5.5 og 5.7) 
 
IOP skal evalueres en gang i året. Evalueringen bør være konkret i forhold til delmål. 
Resultater må spesifiseres i evalueringen. Jo mer konkrete mål – jo lettere å skrive 
årsrapport. 
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Årsrapporten er forankret i opplæringsloven og er vedtaksorganets ”kontroll” av forholdet 
mellom ressursbruk og elevens behov. Barnehagen/skolen er altså pålagt å rapportere til 
kommunens vedtaksorgan hva som er gjort og hvordan dette har gått. Siden dette er et 
arbeid barnehagen/skolen må gjøre, er det viktig at arbeidet med evaluering av 
opplæringen inngår i den pedagogiske hverdagen i skolen/barnehagen. Årsrapport skal 
sendes til kommunens vedtaksorgan, med kopi til foresatte og PPT.  
 

Ny IOP 
 
Mål og tiltak justeres i samsvar med elevens utvikling som framgår i 
evalueringen/årsrapport. Delmål og tiltak bør vurderes ut ifra; 

• måloppnåelse og behov for nye mål – jfr. målbarhet / kartlegging 
• målenes utforming dersom de vanskelig lar seg evaluere / rapportere – jfr. 

konkretisering av delmål 
• målenes nivå ut ifra elevens ståsted – jfr. realistiske mål 

 
 

Utsatt skolestart eller fritak fra opplæringsplikten 
 
Foreldre kan søke om utsatt skolestart eller fritak fra opplæringsplikten. Søknaden sendes 
til skoleeier. Skoleeier vil videre be PP – tjenesten om å utarbeide en sakkyndig 
vurdering. 
 
Utsatt skolestart 
I de tilfellene hvor det er tvil om barnet er kommet langt nok i utviklingen til  å starte på 
skolen, kan barnet etter sakkyndig vurdering og skriftlig samtykke fra foreldre gis rett til 
utsatt skolestart. 
 
Fritak fra opplæringsplikten 
Etter sakkyndig vurdering og skriftlig samtykke fra foreldre kan en vedta helt eller delvis 
fritak fra opplæringsplikten. Dette vil for eksempel gjelde ved spørsmål om å hoppe over 
ett klassetrinn. Dette er en snever unntaksregel.  
 
 

Systemarbeid 
 
Skole og barnehage kan henvise til PPT for bistand på systemnivå. PPT skal etter § 5-6 
opplæringsloven bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 
legge opplæringa betre til rette for elever/barn med spesielle behov. 
 
I følge Midtlyngutvalget kan systemarbeid være at all læring, utvikling og samhandling i 
barnehagen og skole må forstås i lys av miljømessige forhold. Et slikt perspektiv har som 

konsekvens at selv når oppmerksomheten rettes mot enkeltbarnas og elevenes behov for 

individuell tilrettelegging, vil vurderingen av behov og tiltak måtte sees i lys av ulike 

betingelser i barnas/elevens omgivelser (NOU 2009: Rett til læring). 
 

Å bistå med kompetanse- og organisasjonsutvikling, innebærer at PPT bidrar med å bygge 
opp nødvendig kompetanse for å kunne ivareta barn og unge i forhold til tilpasset 
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opplæring / spesialundervisning /spesialpedagogisk hjelp. Ved henvendelse til PPT om 
hjelp til å løse problemer, snakker vi ofte om et konsultativt forhold der en ansatt i PPT er 
konsulent for en som søker hjelp i sin yrkesutøvelse. Dette kan innebære både veiledning 
og direkte hjelp der dette er nødvendig.  
 
Oppdraget innebærer at PP-tjenesten skal bistå skoler og barnehager med å legge til rette 
for at barn og unge med særskilte behov får en inkluderende og likeverdig opplæring. 
Det kan også innebære behov for bistand til å bedre den tilpassede opplæringen gjennom 
arbeid med læringsmiljø og klasseledelse i skolen.  
 
I barnehagen kan oppdraget gjelde tilpassinger for å sikre forsvarlig utvikling. 
Eksempelvis gjennom å gi veiledning til personalet. PP – tjenesten skal være en veileder 
og kompetansegiver og gjennom det spille en viktig rolle for tidlig innsats og 
forebygging. 
 

Utsatt skolestart eller fritak fra opplæringsplikten 
 
I de tilfellene hvor det er tvil om barnet er kommet langt nok i utviklingen til  å starte på 
skolen, kan barnet etter sakkyndig vurdering og skriftlig samtykke fra foreldre gis rett til 
utsatt skolestart. 
 
Etter sakkyndig vurdering og skriftlig samtykke fra foreldre kan en vedta helt eller delvis 
fritak fra opplæringsplikten. Dette vil for eksempel gjelde ved spørsmål om å hoppe over 
ett klassetrinn. Dette er en snever unntaksregel.  
 
Saksgang  
Foreldre kan søke om utsatt skolestart eller fritak fra opplæringsplikten. Søknaden sendes 
til skoleeier. Skoleeier vil videre be PP – tjenesten om å utarbeide en sakkyndig 
vurdering. 
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AANNSSVVAARR  OOGG  FFRRIISSTTEERR 

 
 
 

Hva 
 

 

Husk 

 

Ansvar og frister 

 

Til hvem 

Henvisning til PPT for 
Valdres 
 
Legg ved 

• kartlegging og 
analyse av 
læringsmiljø 

Gjennomdrøftin
g internt og med 
foresatte 
 
Underskrift av 
rektor/styrer og 
underskrift av 
foresatte 
 
 
Kopi av ev. 
pedagogisk 
rapport til 
foresatte 

Kan gjøres når som helst  
- hele året 
 
 
Rektor/styrer er ansvarlig 
for at henvisningen er 
korrekt utfylt. Det er 
rektor som underskriver 
henvisningen. 
 

 
PPT 

Saksbehandling PPT - 
enkeltsak 
 

• Inntaksteam 
 
 
• Tildeling av 

saksbehandler 
 
• Utarbeide 

sakkyndig 
vurdering 

 
 
 

 
PPT: 
-  Inntaksteam innen tre 
uker  fra mottatt 
henvisning 
 
- Tildeling av 
saksbehandler innen 30 
dager etter inntaksteam 

 
- Utarbeide sakkyndig 
vurdering innen 90 dager 
etter tildeling av 
saksbehandler 

 
PPT sender svarbrev 
til henvisende instans 
med kopi til foresatte 
om forventet oppstart 
av saken. 
 
Når saken er tildelt 
saksbehandler sendes 
det ut nytt brev til 
henvisende instans 
med kopi til foresatte.  
 

• Skrive individuell 
opplæringsplan (IOP)  

• IOP skal evalueres en 
gang i året.  

 

 
Husk samarbeid 
med foresatte! 
 
 

Etter at det er fattet vedtak 
om spesialundervisning 
- arbeidet med IOP kan 
starte før. 
 
 
Kontaktlærer/ped.lærer 
har ansvar i samarbeid 
med spesialpedagog og 
spes.ped. kontakt 

Original i 
skolens/barnehagens 
arkiv, kopi i 
kommunens arkiv. 
Kopi til foresatte og 
PPT 
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Fatte enkeltvedtak  Jmf. Forvaltningsloven  

 

Opplærings-

ansvarlig/rektor/styrer  

(avhengig av kommunens 

rutiner) 

 

 

Original i 
skolens/barnehagens/ 
kommunens arkiv – 
kopi til foresatte og 
PPT 

 
 

Skrive årsrapport og 
eventuelt justeringer i IOP 
for neste skoleår 

 
 

 
 

Husk 
gjennomgang 
med foresatte.  

 
 

 
 

Kommunens egne frister  
 
 
 

Kontaktlærer har ansvar i 
samarbeid med 
spesialpedagog og 
spes.ped. kontakt 

 
 

 
 

Original i skolens 
arkiv, kopi til 
skoleansvarlig - kopi 
til foresatte og PPT 

 

Saksbehandling PPT – 
systemsak 

• Inntaksteam 
 
• Oppstart 

systemveiledning 

 PPT: 
- Inntaksteam innen tre 
uker fra mottatt 
henvisning 
- Oppstart 
systemveiledning innen 
60 dager etter inntaksteam 

 

Innsending av søknad 
med sakkyndig uttale i 
forbindelse med 
individuelt inntak på 
Videregående skole. 

Aktuelle elever 
skal meldes inn 
til fylket før 1. 
oktober av 
rådgiver på 
ungdomskolen 

Inne 1. Februar 
 
 
 
 

Original og kopi 
sendes til skolen med 
kopi til foresatte. 
Skolen sender 
søknaden til aktuell 
videregående skole 
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HHVVAA  EERR  SSPPEESSIIAALLPPEEDDAAGGOOGGIISSKK  HHJJEELLPP,,  

SSPPEESSIIAALLUUNNDDEERRVVIISSNNIINNGG  OOGG  

IINNDDIIVVIIDDUUEELLLL  

OOPPPPLLÆÆRRIINNGGSSPPLLAANN  ((IIOOPP)) 
 
 

Spesialundervisning 
 

”Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære  

opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning” 

- Opplæringslova § 5-1  
 

”Undervisningen er definert som spesialundervisning når det er et rimelig avvik fra 

læreplanen. Det skal da fattes enkeltvedtak – jfr. Forvaltningsloven” 
- Anita Loland Nyheim, jurist 

 
Spesialundervisning innebærer en mer omfattende individuell tilpasning, som blant annet 
kan omfatte avvik fra reglene om innholdet i opplæringen slik det går fram av 
læreplanverkene.  
 
Spesialundervisning er også en form for tilpasset opplæring, men ikke all tilpasset 
opplæring er spesialundervisning. Spesialundervisning gis etter enkeltvedtak og er mer 
særskilte tiltak – mer omfattende enn ordinær tilpasning innenfor det ordinære 
opplæringstilbudet. 
 
Spesialundervisningen er likeverdig når den det gjelder har omtrent de samme sjansene 
for å nå de målene det er realistisk å sette, som andre elever har for å realiserer sine mål 
med det vanlige opplæringstilbudet – jfr. likeverdighet. 
 

 
Spesialpedagogisk hjelp 
 
For barn under opplæringspliktig alder som har særskilte behov, kan det iverksettes 
spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens § 5-7. Slik hjelp skal alltid omfatte 
veiledning til foresatte. Det er ikke nødvendig at barnet går i barnehage for å få slik hjelp, 
den kan også gis direkte til barnet i hjemmet eller andre steder en finner det 
hensiktsmessig. Spesialpedagogisk hjelp er ikke det samme som spesialundervisning og 
kan omfatte andre tiltak enn det som er vanlig i skolen. Hovedfokuset er å gi barn med 
særskilte behov stimulering og hjelp i sin videre utvikling fram mot skolestart. De samme 
regler om saksbehandling som ved spesialundervisning gjelder her.  
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AARRBBEEIIDDEETT  MMEEDD    

IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  

OOPPPPLLÆÆRRIINNGGSSPPLLAANNEERR (IOP) 
 

 
Generelt om utarbeiding av IOP 
 
Som tidligere omtalt er spesialundervisning en rett eleven har dersom en sakkyndig 
vurdering konkluderer med dette. Å utarbeide individuell opplæringsplan er en plikt 
skolen har dersom en elev har rett til spesialundervisning. Dersom opplæringen til en 
elev medfører store avvik fra læreplanen, bør arbeidet med IOP og undervisning i tråd 
med dette igangsettes i påvente av en sakkyndig utredning. 
 
Arbeidet er forankret i opplæringslovens kap. 5.  Det anbefales at skolen begynner å tenke 
tiltak og tilpasset opplæring i det man henviser eleven. Dersom PPT ikke anbefaler 
spesialundervisning med individuell opplæringsplan, har man likevel tiltak og tilpasninger 
eleven vil kunne profittere på. 
 

Individuell opplæringsplan 
 
§ 5-5 i Opplæringsloven setter krav om at det utarbeides IOP ved spesialundervisning. 
IOP skal spesifisere mål og innhold for spesialundervisningen. (IOP er et juridisk 
bindende dokument med klageadgang). I spesialundervisning er det i prinsippet ingen 
grenser for hvor store avvik som kan foretas, men da under forutsetning av at bortvalg og 
alternative valg framstår som forsvarlige og adekvate i hver enkelt situasjon. Er eleven 
best tjent med å lære ’litt om alt’ (nivå og mengdedifferensiering), eller er vedkommende 
best tjent med at det fortas bortvalg og eventuelle alternative valg (velge bort sjangerlære 
og heller satse på dobbelkonsonant)? 
 

• Målsettinger for hva eleven vil kunne mestre selv om han ikke mestrer å følge 
klassens plan 

• Konkret innhold – hva må vi gjøre for at eleven skal kunne nå de mål vi har satt 
opp? 

• IOP bør også si noe om hva eleven går glipp av når han / hun får 
spesialundervisning 

• Evaluering / vurdering av målsettinger og måloppnåelse (årsrapport) 
 
Noen enkle holdepunkter: 

• Samarbeid om utforming av elevens IOP - også med foresatte og elev! 
Klassestyrer, faglærere og spesialpedagog / assistent bør samarbeide for å 
utarbeide en best mulig IOP – både med hensyn til målsetninger og tiltak 

• Realistiske mål. Spesialundervisning er ’rimelig avvik’ fra ordinær læreplan 
• Fokus på elevens sterke sider / interesseområder. Det er viktig å ta utgangspunkt i 

spesielle ferdigheter, ”styrker” og naturlig motivasjon. 
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• Ikke for mange målområder – kanskje 3-5? Målsetninger og tiltak bør stå i forhold 
til omfang av spesialundervisning 

• Hovedmål og delmål må være relevant og hensiktsmessig for eleven. Eleven bør 
selv være klar over hva man har fokus på og hvorfor 

• Delmålene må være konkrete og oppnåelige. Det bør etter en tid kunne sies om har 
målene er nådd. Å øve på noe en ikke har forutsetning for å mestre er lite 
hensiktsmessig 

 

Årsrapport 
 
§ 5-5 reises det krav om utarbeidelse av skriftlige årsrapporter om opplæringen eleven har 
fått, og vurdering av utvikling. Årsrapport (evaluering av spesialundervisningen) bør /skal 
føre til justeringer av eksisterende IOP. Dersom mål ikke endres kan dette tyde på; 

• manglende evaluering / eleven har nådd målene, men dette framkommer ikke i 
elevens IOP  

• målene er ikke konkrete nok og derfor vanskelig å evaluere 
• urealistiske mål / eleven profitterer ikke på opplæringstilbudet 
 

PPT presisere at alle elever har krav på underveisvurdering, også elever med 
spesialundervisning. En underveisvurdering vil dermed kunne føre til at mål i IOP endres 
underveis i løpet av skoleåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  



  16 

PPT for Valdres                                                                                                          Revidert  2013                                           

AARRBBEEIIDDEETT  MMEEDD  OOVVEERRGGAANNGGEERR,,  

FFLLYYTTTTIINNGG  MM..MM  
 
 
I skolenes og barnehagenes arbeid med barn og unge med særskilte behov, vil 
forberedelser til neste opplæringssted være en viktig del av arbeidet. Erfaringer og 
relevant forskning viser at alle overganger medfører spesielle utfordringer for barn med 
særskilte behov, og må derfor forberedes grundig. PP-tjenesten har gjennom flere år erfart 
at slike overganger ikke kan bli forberedt godt nok. I det følgende har vi derfor laget noen 
forslag til veiledende rutiner for arbeidet med de vanskelige overgangene. Vi håper 
erfaringer fra de ulike kommunene gradvis skal forbedre skissen som er laget her. De 
samme prosedyrene som er nødvendige ved overganger, vil også være nødvendige når et 
barn skal flytte. 
  

Rutiner og ansvar   

Planen/skissen er ment å skulle fungere som en rammeplan. Den er tenkt brukt som 
grunnlag for arbeidet med overgang fra barnehage til skole, fra mellomtrinn til 
ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående skole. I tillegg kan planen fungere 
ved flytting mellom kommuner og skoler. Hver del av planen har fått en egen side og kan 
derfor kopieres ut og ev. settes inn i barnehagens/skolens egen prosedyreperm. 
Prosedyreplanen bør sees i sammenheng med den enkelte kommunes rutiner for 
overføring av informasjon mellom de ulike enhetene. 
 
Tiltaksplan 
Ledig plass i planen fylles ut for å lage elevens egen tiltaksplan for overgangen/flyttingen 
med ”handlinger”, tidspunkter og ansvar.   
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VEILEDENDE RUTINER FOR OVERGANGEN 
BARNEHAGE – GRUNNSKOLE 

FOR BARN MED SÆRSKILTE BEHOV 
 

NÅR HVA ANSVARLIG SAMARBEIDS-

PARTER 

UTFØRT 

DATO 

Minst 1 ½ år før 

skolestart.  

1.  Behovene bør komme 

med i sakkyndig vurdering. 

1. PPT 1. Ansvarsgruppe  

 2. Ved bygnings- messige 

forandringer må 

skoleansvarlig og 

mottakerskole informeres 

2. Styrer i 

barnehage 

2. Ansvarsgruppe  

Høsten før 

skolestart 

1. På ”skolesjefrunde” 

Informasjon om elever 

med spesielle behov 

1. Skoleansvarlig 1. Skole, barnehage og 

PPT 

 

 

 2. Plan for skolestart og 

arbeid med 

undervisningstiltak 

begynner. 

 

2. Barnehagen, 

foreldrene og 

rektor 

 

  

 3. Avtale besøk og møter 3. Styrer i 

barnehagen 

 

3. Foreldre, skole og PPT 

 

 

 4. Intern planlegging og 

kompetanseheving i 

mottakerskolen generelt og 

spesielt 

4. Rektor 4. Skoleansvarlig  

Våren før 

skolestart 

1. Gjennomføring av 

besøk, møter m.m. 

1.Styrer i 

barnehagen 

1. Skolen  

 2. Fortsettelse av intern 

planlegging og 

kompetansehevning 

2. Rektor 2. Kollegiet 

 

 

 3. ”Skolesjefrunde” 3. Skoleansvarlig 

 

3. Skole, barnehage, PPT   

 4. Sakkyndig vurdering 

5. Overføringsmøte 

 

4. PPT 

5. Styrer 

barnehage er 

ansvarlig for 

initiativ 

 

 

5. Rektor, foreldre og 

PPT’s saksbehandler 

 

Høst 1. klasse Oppfølgingsmøte i løpet av 

september/oktober 

Skolen Ansvarsgruppe  
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VEILEDENDE RUTINER FOR OVERGANGEN MELLOM GRUNNSKOLER 
(EV. MELLOM BARNETRINN – UNGDOMSTRINN) 

FOR BARN MED SÆRSKILTE BEHOV 

NÅR HVA ANSVARLIG SAMARBEIDS-

PARTER 

UTFØRT 

DATO 

Fra minst 1 ½ år før 

overgang. Avhengig 

av hvilke behov 

eleven har. 

1. Behovene må komme 

fram til 

skoleansvarlig/rektor. 

1. PPT 

 

 

1. Ansvarsgruppe 

 

 

 

 2. Ved bygnings-messige 

forandringer må 

kommunens 

skoleansvarlig og 

mottakerskole informeres 

2. Rektor 

avgiverskole 

2. Mottakerskole og PPT  

Høst før skolestart 1. ”Skolesjefrunde” 

Informasjon om elever 

med spesielle behov, 

administrativt 

1. Skoleansvarlig 

 

1. Avgiverskolen og PPT 

 

 

 2. Tilpasning av 

eksisterende individuell 

opplæringsplan 

2. Rektor og 

avgiverskolen 

2. Elev, foreldre og 

mottakerskolen 

 

 3. Søknad 3. Rektor på 

mottakerskolen 

3. Rektor avgiverskolen  

 4. Avtale møter 4. Rektor 

avgiverskolen 

4. Mottakerskole, foreldre 

og PPT 

 

 5. Intern planlegging og 

kompetanseheving, 

generelt og spesielt 

5. Rektor 

mottakerskolen 

 

5. Skoleansvarlig  

Vårhalvåret før 

overgang til 

framtidig skole 

1. Gjennomføring av 

besøk, hospitering, møter 

m.m. 

1. Rektor 

avgiverskolen 

  

 2. Fortsettelse av intern 

planlegging og 

kompetanseheving 

2. Rektor 

mottakerskolen 

  

 3. ”Skolesjefrunde” 3. Skoleansvarlig 3. Skole og PPT  

 4. Sakkyndig vurdering 4. PPT   

 5. Overføringsmøter med 

aktuelle instanser 

5. Rektor 

avgiverskole 

5. Rektor mottakerskole, 

aktuelle instanser, PPT’s 

saksbehandler 

 

September/oktober 1. Tidlig oppfølgingsmøte 1. Rektor 

mottakerskole 

1. Ansvarsgruppe, ev. 

med representant fra 

tidligere skole 

 

 

 2. Fortsettelse av intern 

planlegging og 

kompetanseheving 

2. Rektor 

mottakerskole 

2. Skolekontor og 

kollegiet ved 

mottakerskolen 
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VEILEDENDE RUTINER FOR OVERGANGEN UNGDOMSSKOLE – 
VIDEREGÅENDE SKOLE 

FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE BEHOV 
 

NÅR HVA ANSVARLIG SAMARBEIDS-

PARTER 

UTFØRT 

DATO 

1 ½ - 1 år før 

overgang 

1. Drøfting av hvilke vg. 

skoletilbud som er aktuelle 

1. Rådgiver 

ungdomsskole 

1. Eleven, foreldre og 

ansvarsgruppe 

 

 2. Informasjon om elever med 

store tilretteleggingsbehov 

2. Rektor 

ungdomsskole 

2. Videregående skole  

 3.Ved store bygningsmessige 

forandringer må rektor/vg. 

skole orienteres 

3.Rektor 

ungdomsskole 

3. Videregående skole  

Høsten før 

overgang til v.g. 

skole 

1. Oppfølging av elever med 

spesielle behov 

1. Rådgiver 1. Ansvarsgruppa og 

skolen 

 

 2. Tiltaksplan ferdig 2. Ev. Helse og      

sosial 

  

 3. Intern planlegging og 

kompetanseheving, generelt 

og spesielt i v.g. skole 

3. Rektor v.g. 

 

  

 4. Spesiell bo-tilrettelegging i 

forhold til elver som ikke kan 

bo hjemme og som må ha 

assistanse/tilsyn eller lignende 

4. Hjem-

kommunen 

 

4. Elev/foreldre, 

ansvarsgruppe 

 

Vårhalvåret før 

overgang til 

videregående 

1. 1. februar: søknad 1. Skolen, 

elev/foresatte 

  

 2. Sakkyndig vurdering 2. PPT   

 3.Gjennomføring av besøk, 

hospitering, møter m.m. 

3.Rektor u.skole 3. Elev  

 4.Fortsettelse av intern 

planlegging og 

kompetanseheving i 

mottakerskolen 

5.Overføringsmøter med 

aktuelle instanser 

4.Rektor vg.skole 

 

 

5. Rektor v.g skole 

 

 

 

5.Ansvarsgruppa og PPT 

grunnskole 

 

 6.Rammeplan for IOP 

7.informasjon til 

oppfølgingstjenesten ang. 

elever som ikke søker 

videregående. 

6. Spes.ped team 

vg.skole 

7.Rådgiver u.skole 

 

 

 

 

 

 

Sept./oktober 1.Tidlig oppfølgingsmøte 

2. Fortsettelse av intern 

planlegging og 

kompetanseheving 

1. Kontaktlærer 

2. Spes.ped team 

 

1. Ansvarsgruppa  
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NÅR HVA ANSVARLIG SAMARBEIDS-

PARTER 

UTFØRT 

DATO 
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KILDEHENVISNING 
 
Opplæringslova og forskrifter (2013) 
 
Forvaltningslova 
 
www.udir.no 
 
Spesialundervisning – Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og 
spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet 2009) 
 
 


