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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-

keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (Kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i Kommunelovens § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       

 

Kontrollutvalget i Oppegård kommune vedtok i møte 11.12.2014 (sak 32/14) å gi Follo dis-

triktsrevisjon i oppdrag å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet PPT i skole og bar-

nehage. Prosjektplanen ble godkjent av kontrollutvalget 27.1.2015 (sak 5/15).  

 

Revisor takker for godt samarbeid med Oppegård kommune i prosjektet. 

1.2 Sammendrag 

Follo distriktsrevisjon IKS har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt Oppegård kommunes 

Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) sitt arbeid i skoler og barnehager. Problemstillingene 

er: oppfanging av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, overgang fra barnehage til 

grunnskole, PPTs saksbehandlingstid og tilfredsheten blant brukerne av PP-tjenester.  

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på kontrollutvalgets problemstillinger: 

 

1.3.1 Oppfange barns behov for spesialpedagogisk hjelp 

Oppegård kommune har et omfattende system for å identifisere barn med vansker og yte spe-

sialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning/tilrettelagt opplæring i grunnskoler. 

Etter revisors vurdering oppfanges barn med særlige behov. Oppegård PPT dekker en viktig 

funksjon her. 

 

Statlige føringer tilsier at om lag 5 % av grunnskoleelevene bør ha enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Oppegård kommune har redusert spesialundervisningen fra 6,7 % av 

grunnskoleelevene i 2011 til 5,8 % høsten 2014. På ungdomstrinnet er spesialundervisnings-

prosenten i Oppegård noe høyere (7,6 %), noe som er vanlig. Elever i mellomkategorien (som 

ikke har enkeltvedtak) mottar tilpasset opplæring gjennom kurs og andre systemtiltak (ikke 

individrettede tiltak). Når en elev gjennomfører et kurs el.l., dokumenteres det i elevmappen.   

 

Ressurssituasjonen er ikke til hinder for å fange opp barn med særlige behov i Oppegård. 

PPTs anbefalte omfang av spesialpedagogikk (årstimer) følges så å si alltid opp i enkeltvedtak 

både i barnehager og skoler. Ved enkeltvedtak mottar kommunale barnehager ekstra budsjett-

midler til tiltaket; private barnehager mottar kommunalt tilskudd. Skolenes rammebudsjett tar 

høyde for en normal mengde spesialundervisning. Noen barnehager og skoler gir likevel 

uttrykk for at budsjettrammene oppleves trange.   
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Virksomhetenes samarbeid om å fange opp barn med særlige behov er nært. Barnehager og 

skoler har stort sett to faste kontaktpersoner i PPT. PPT-medarbeiderne deltar i halvårlige 

rutinemøter i barnehager og i månedlige møter i skolenes spes.ped.team (spesialpedagogiske 

team). Sakkyndig utredning utføres faglig godt, ifølge styrere og rektorer, men tar for lang tid.  

 

1.3.2 Overgang fra barnehage til grunnskole 

Oppegård kommune, herunder PPT, har gode rutiner for overføring av barn fra barnehager til 

grunnskoler – med overføringsskjema, overføringsmøter og skolebesøk. Foreldre medvirker 

ved utfylling av overføringsskjema, og barna blir kjent med skolen våren før skolestart. For 

barn med stort hjelpebehov starter forberedelsene rundt ett år før skolestart; PPT deltar i over-

føringsmøter. For flertallet av barna starter forberedelsene med innskriving i skole i november 

og utarbeiding av overføringsskjema i februar. Skolene oppgir at de blir godt informert om 

kommende elever med særlige behov.    

 

1.3.3 PPTs saksbehandlingstid 

Henvisninger til PPT ligger "på vent" i gjennomsnittlig 97 kalenderdager. Deretter starter sak-

kyndig utredning, som tar gjennomsnittlig 39 dager. Fra PPT mottar henvisning til ferdig sak-

kyndig utredning foreligger, går det gjennomsnittlig 136 dager. Deretter fattes enkeltvedtak 

om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole innen tre uker. Samlet 

saksbehandling (inkludert venting) for enkeltvedtak tar rundt 150 dager, det vil si fem måne-

der. Oppegård kommune sprenger dermed tremånedersfristen med gjennomsnittlig to måne-

der. Lang saksbehandlingstid fremstår som Oppegård PPTs hovedutfordring.  

 

1.3.4 Tilfredshet blant brukerne av PPT 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mottok én klage på Oppegård PPT i 2012 og én klage i 

2013 (kommunen fikk medhold i begge saker) og ingen klager i 2014. Det lave antall klager 

tyder på fornøyde brukere (foresatte). PPTs siste brukerundersøkelse, som ble gjennomført 

høsten 2011, viste jevnt over fornøyde foresatte, men de var misfornøyde med saksbehand-

lingstiden.  

1.4 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Oppegård kommune å vurdere følgende tiltak: 

 PPTs totale saksbehandlingstid, inkludert ventetid, bør reduseres med to måneder, slik at 

PPTs sakkyndige tilråding og kommunens enkeltvedtak om spesialpedagogisk bistand 

avgis innen tre måneder etter henvisning av barnet til PPT.  

 PPTs arbeidsmåte bør vurderes med sikte på ytterligere effektivisering.  

 PPTs personell (antall årsverk) bør vurderes med sikte på utvidelse. 

 Rutinebeskrivelser for PPT bør oppdateres og sammenslås. 

 En enkel brukerundersøkelse av PPTs brukere (foresatte) bør foretas f.eks. ett kvartal i 

året.   

     
Steinar Neby      Didrik Hjort 

revisjonssjef      avdelingsleder forvaltningsrevisjon 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS: PPT i skole og barnehage – Oppegård kommune 

 

5 

2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget vedtok følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Undersøke 

kvaliteten av Oppegård kommunes arbeid med å gi barn med særlige behov, pedagogisk psy-

kologisk hjelp." 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder fire problemstillinger:  

1. "Hvordan fanges barn med behov for spesialpedagogisk hjelp opp av kommunen? 

 Er ressurssituasjonen tilstrekkelig for å møte behovet? 

 Hvordan samarbeider de ulike enhetene i kommunen på dette området? 

2. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende ordninger ved overgang fra barnehage til 

grunnskole for barn med særlige behov? 

3. I hvilken grad tilfredsstiller PPT saksbehandlingstiden som følger av lov og forskrift? 

4. Hva er tilfredsheten blant brukerne av PP-tjenesten?" 

2.2 Revisors presisering 

Revisor presiserer følgende til kontrollutvalgets fire problemstillinger: 

1. Oppfange barns behov for spesialpedagogisk hjelp: Spørsmålet er her om kommunen 

klarer å identifisere og gi et pedagogisk tilbud til barn med særlige behov.
1
  

 Ressurssituasjonen: Her gir vi statistiske data om ressursbruken, samt barnehagestyre-

res og rektorers vurdering av ressurssituasjonen. 

 Samarbeid mellom virksomhetene: Her berøres PPTs samarbeid med barnehager og 

grunnskoler. PPTs sakkyndighetsansvar for voksenopplæring (Oppegård kvalifise-

ringssenter) faller utenfor prosjektet.    

2. Overgang fra barnehage til skole: Samarbeidet mellom virksomhetene utdypes når det 

gjelder overføring av barn fra barnehage til skole. 

3. PPTs saksbehandlingstid: Tre måneders saksbehandlingsfrist for sakkyndig utredning og 

fatting av enkeltvedtak legges til grunn. 

4. Tilfredshet blant brukerne av PPT: "Brukerne av PP-tjenesten" tolkes som foresatte (for-

eldre) til barn som er blitt sakkyndig utredet av PPT. (Styreres og rektorers tilfredshet med 

PPT berøres i kap. 3.2.3 Virksomhetenes samarbeid.) 

 

I henhold til Opplæringsloven skal PPT arbeide med spesialpedagogikk, men også almen-

pedagogikk i form av systemarbeid for hele eller deler av organisasjonen. Begrepene kan 

avklares slik: 

 

PEDAGOGIKK Barnehage: Grunnskole: 

Almenpedagogikk: Almenpedagogikk Tilpasset opplæring, inkl. systemtiltak 

Spesialpedagogikk: Spesialpedagogisk hjelp Spesialundervisning 

 

                                                           
1
 "Barn" er i juridisk forstand personer under myndighetsalder. Ofte menes med "barn" likevel aldersgruppen 0 - 

12 år, mens aldersgruppen 13 - 17 år betegnes "unge" (ungdommer). Også aldersgruppen 18 – 22 år betegnes 

"unge". Begrepsbruken kan være flytende. "0 – 17 år" betyr til og med 17 år (inntil 18 årsdagen), jf. SSB. 
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2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Oppegård hadde en befolkningsvekst på 325 innbyggere (+1,2 %) i 2014. Oppegård har 

26.580 innbyggere (1.1.2015).  

 

Oppegård kommune hadde driftsinntekter på til sammen 1,77 mrd. kr i regnskap 2014. Kom-

munens personell utfører til sammen 1650 årsverk. Administrativ organisering (siden år 2000) 

omfatter rådmann, fem kommunalsjefer og ca. 50 virksomheter:
2
  

 

 
  

 

I nettverk barnehage ligger 22 kommunale barnehagevirksomheter. Oppegård har i tillegg tre 

private barnehager. (For tiden er det ingen familiebarnehager.) Med 9,8 % av barnehagebarna 

i private barnehager er Oppegårds barnehagesektor overveiende kommunal. Kommunale og 

private barnehager har samordnet opptak gjennom Oppegård kommune.  

 

Nettverk skole, kvalifisering og barnevern (venstre kolonne i org.kartet), som ledes av 

kommunalsjef Jorunn Almaas, rapporterer til utvalg for kultur og oppvekst. Nettverket 

omfatter ni grunnskolevirksomheter:  

 Fem barneskoler: Greverud skole, Kolbotn skole, Tårnåsen skole, Vassbonn skole og 

Østli skole. 

 Tre ungdomsskoler: Flåtestad skole, Hellerasten skole og Ingieråsen skole. 

 En kombinert skole fra 1. til 10. trinn: Sofiemyrtoppen skole. 

 

                                                           
2
 Virksomhet er grunnleggende enhet – resultatenhet – i Oppegård kommunes organisasjon. Virksomheters navn 

skrives med stor forbokstav i denne rapport. Noe justert org.kart er under utarbeiding i Oppegård kommune.  
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I dette nettverket ligger også Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som har driftsutgifter på 

11 mill. kr i budsjett 2015. An-Magritt Eide har vært virksomhetsleder/PPT-leder siden 2013. 

PPT har 15,8 årsverk (inkl. førskoleteam, logopedtjeneste og 0,3 årsverk veileder i barne-

hager):  

 

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv av 15.6.2004, som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og 

rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.  

Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt RSK 001 Standard for forvalt-

ningsrevisjon (1.2.2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo 

distriktsrevisjon følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller stan-

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-

kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området."  

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige av-

vik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

Kommunalsjef for skole, 
kvalifisering og barnevern 

PPT 

Virksomhetsleder 1 st. 

Førstesekretær 0,8 st. 

PPT §5-6 

8,1 st. 

PP-rådgivere/psykologer 

Førskoleteam/Lekotek  
§5-7 

3 st. spesialpedagoger 

Logopedtjeneste 

2,4 st. 

Logopeder 
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skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 

for verifisering av fakta. Ferdig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

 

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Våre kilder til revisjonskriterier er: 

 Forvaltningsloven. 

 Opplæringsloven (se vedlegg 1). 

 

Kontrollperioden er 2013 – 2015. Metoden i forvaltningsrevisjonsprosjektet er dokument-

analyse, statistisk analyse og intervju. I dokumentanalysen har vi lagt til grunn ferske sty-

ringsdokumenter fra Oppegård kommune og en dokumentsamling fra PPT-leder.  

 

Follo distriktsrevisjon har utarbeidet en tilsvarende forvaltningsrevisjonsrapport for Ski kom-

mune (PPT i skole og barnehage, 7.4.2015). Vi har også utarbeidet forvaltningsrevisjonsrap-

porten Spesialundervisning i grunnskolen (22.4.2008) for Oppegård kommune. Rapporten 

anbefalte bl.a. å forbedre rutinene for individuelle opplæringsplaner og halvårsrapporter. 

  

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk refereres. Kostra er regnskaps- og rapporte-

ringsstandard for norske kommuner gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. SSB 

har inndelt landets 428 kommuner i 16 Kostra-grupper. Oppegård inngår i Kostra-gruppe 13, 

som omfatter 49 kommuner (bl.a. Ski kommune) med over 20 000 innbyggere utenom de fire 

største byene. Kommunesammenlikning gir et nyttig fugleperspektiv på kommunen.  

 

Revisor har hatt møter med tre ansatte og telefonintervju med 11 personer (ansatte). Styrere 

(virksomhetsledere) ved fem barnehager og rektorer ved fem skoler ble tilfeldig utvalgt av 

revisor. Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato:  Milepæl: 

11.12.2014: Kontrollutvalget vedtok forvaltningsrevisjonprosjektet PPT i skole og barnehage. 

27.1.2015: Follo distriktsrevisjon fremla prosjektplan for kontrollutvalget, som vedtok planen.  

19.5.2015: Oppstartsbrev sendt til rådmann Anne Skau. 

12.6.2015: 

 

Oppstartsmøte avholdt med PPT-leder An-Magritt Eide, som rådmannen utpekte 

som kontaktperson for prosjektet, og spesialpedagog førskoleteam Marit Egeberg. 

22.6.2015: Møte med komm.sjef skole/kvalifisering/barnevern Jorunn Almaas og PPT-leder. 

29.6.2015: Telefonintervju med fem styrere (virksomhetsledere) for barnehager. 

1.7.2015: Telefonintervju med fem rektorer.  

7.7.2015: Telefonintervju med rådgiver Brith Kristiansen i organisasjon og tjeneste. 

6.8.2015: Verifiseringsmøte med kommunalsjef og PPT-leder. 

13.8.2015: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

20.8.2015: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

3.9.2015: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 

 

En rød tråd i revisjonsrapporten - fra problemstillinger gjennom fakta til vurdering og konklu-

sjoner - gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en 

rekke kilder (metodetriangulering) og intervjuobjekters verifisering av tekstelementer og rap-

portutkast, samt kvalitetssikring internt i Follo distriktsrevisjon IKS.    
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3 OPPFANGE BARNS BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP 

 

 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

PPT er en lovpålagt tjeneste for kommunene (Opplæringslovens § 5-6). Utdanningsdirektora-

tet redegjør slik for PP-tjenesters virkeområde (Utdanningsspeilet 2014, s. 135): "Pedagogisk-

psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat. Tjenesten har ansvar for å utarbeide sakkyn-

dige vurderinger der loven krever det, overfor både elever i skolen og barn under opplærings-

pliktig alder (individrettet arbeid). Tjenesten har også et lovfestet ansvar for å bidra i arbeidet 

med kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolen (systemrettet arbeid). Å arbeide system-

rettet handler om å arbeide forebyggende også før en eventuell tilmelding til PPT. Ansatte i 

PPT må da arbeide og ta rollen både som organisasjonskonsulenter og veiledere, enten på 

skolenivå som del av en organisasjonsutvikling eller på kommunenivå ved å bygge tverretat-

lig og tverrfaglig samarbeid." 

 

"All opplæring skal være tilpasset. Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordi-

nære opplæringen og spesialundervisningen. I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett 

til noen særskilt tilrettelegging. Spesialundervisning, som er hjemlet i opplæringsloven § 5-1, 

er en mer omfattende form for tilpasset opplæring. Eleven har en rett til særskilt tilretteleg-

ging." (Utdanningsspeilet 2014, s. 123.) 

 

"Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for en elev med én gang det er behov for 

det, når som helst i skoleløpet. Det er viktig å prioritere forebygging. Prinsippet om tidlig inn-

sats er konkretisert i opplæringsloven. Her har skolene en lovfestet plikt til å tilrettelegge i 

form av tidlig innsats for elever på 1.-4. årstrinn i fagene norsk eller samisk og matematikk. 

Innsatsen skal rettes mot elever som har svake ferdigheter i lesing eller regning. Formålet er å 

styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing og regning på tvers av fag." (www.udir/Tidlig-

innsats.) En logoped uttalte (NRK nyheter 26.6.2015) at effekten av opplæringstiltak faller 

med 70 % fra 1. til 5. årstrinn. 

 

Norsk grunnskole har fokus på bedre tilpasset opplæring i ordinær undervisning, slik at spe-

sialundervisningen kan reduseres. En underdirektør i barn- og utdanningsavdelingen hos Fyl-

kesmannen i Oslo og Akershus sa det slik til revisor: "Forskere har anslått at rundt 5 % av 

elevene må ha spesialundervisning." Spesialundervisning er en lovfestet rettighet dersom 

ordinær undervisning ikke dekker behovet; et måltall er derfor ikke gitt, men spesialundervis-

ning til ca. 5 % av grunnskoleelevene må anses som et statlig styringssignal. 

 

Oppegård kommunes oppfanging av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp vurderes 

utfra følgende revisjonskriterier:  

 Skolene skal utprøve tiltak for å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Dersom 

tilrettelegging ikke er tilstrekkelig, skal eleven henvises til PPT for sakkyndig vurdering/ 

tilråding av opplæringstiltak og eventuelt enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Problemstilling nr. 1: Hvordan fanges barn med behov for spesialpedagogisk hjelp opp av 

kommunen? 

 Er ressurssituasjonen tilstrekkelig for å møte behovet? 

 Hvordan samarbeider de ulike enhetene i kommunen på dette området? 
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 Kommunens enkeltvedtak om spesialundervisning skal som regel fastsette like mange års-

timer for spesialundervisning/assistentbruk som PPTs sakkyndige tilråding.   

 Enkeltvedtak om spesialundervisning skal gis til ca. 5 % av elevene i grunnskolen. Elever 

i mellomkategorien skal gis tilpasset opplæring i form av kurs og andre systemtiltak. 

 Barnehager og skoler skal ha tilstrekkelige ressurser til å yte spesialpedagogisk hjelp til 

barn som har rett til det.  

 PPTs samarbeid med barnehager og skoler bør beskrives som godt av disse.  

3.2 Fakta 

3.2.1 Spesialpedagogikk i Oppegård – hovedtrekk 

Organisering - rutiner 

Oppegård kommune har samlet mange virksomheter som yter tjenester til barn og unge, under 

kommunalsjef for skole, kvalifisering og barnevern, men ikke alle: Kommunale barnehager er 

plassert under kommunalsjef for barnehage og kultur, og helsestasjon er plassert under kom-

munalsjef for helse, sosial, pleie og omsorg.  

  

Kommunalsjef for skole, kvalifisering og barnevern forklarer: "At barnerettete tjenester er 

spredd på flere kommunalsjefer, er ikke et problem. Flere tjenester forholder seg til de samme 

barna og må uansett koordineres. Tjenestene samarbeider nært og forsøker å unngå dobbelt-

arbeid." Hun opplyser også at rådmannen i mars 2015 etablerte prosjekt Bedre koordinering 

rundt barn og unge. Prosjektet har satt i gang en prøvepilot med tverrfaglige brukermøter. 

 

Alle skoler har spes.ped.koordinator; skolens inspektør har ofte denne funksjonen. De fleste 

skoler har også spes.ped.team (ressursteam), som består av rektor, spes.ped.koordinator og 

noen spes.ped.lærere, samt PP-rådgiver og helsesøster ved behov.  

 

Virksomhetsplan for PPT 2015 opplyser følgende i kap. 8 Etterlevelse av lover og regler 

(internkontroll og kvalitetssikring av eksterne krav) (s. 10): "Dokumentasjon og rutiner er å 

finne på H:/HÅNDBOK FOR PP-TJENESTEN, og i fysisk perm på sekretærens kontor. [...] I 

Oppegård er det utviklet maler, administrative rutiner og retningslinjer for paragrafene i 

opplæringsloven. Dette er et felles elektronisk mappesystem for hele Oppegårdskolen som 

ligger tilgjengelig på skolens fellesområde... I tillegg er det utviklet et årshjul med driftsopp-

gaver og tidsfrister som gjelder både for skoleeier og skoleledere."  

 

Utdanningsdirektoratet skisserer følgende saksgang for spesialpedagogisk hjelp og spesial-

undervisning (Utdanningsspeilet 2014, s. 123):  

 

Fase 1: 

Før henvis-

ning 

Fase 2: 

Henvisning 

til PPT 

Fase 3:  

Sakkyndig 

vurdering 

Fase 4: 

Vedtaksfasen 

 

Fase 5: 

Planlegging og 

gjennomføring 

Fase 6: 

Evaluering og 

veien videre 

 

Oppegård kommune følger denne saksgangen. PPT utarbeider hvert 3. år fornyet sakkyndig 

vurdering ved fortsatt behov for spesialpedagogisk hjelp.  

 

PPT mottok 156 nye henvisninger, inkluderer 65 førskolebarn, i skoleåret 2014-15. Antall 

henvisninger har økt siden 2010-11, men gikk noe ned i 2014-15. PPT leverte 145 sakkyndige 

utredninger i skoleåret 2014-15, hvorav 35 for førskolebarn og 104 for grunnskoleelever, samt 

seks for voksne. Hver PP-rådgiver utarbeidet gjennomsnittlig 18 sakkyndige utredninger (145 
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utredninger : 8,1 årsverk).   

 

Enkeltvedtak og individuell plan for utvikling/opplæring utarbeides slik: 

 Barnehager (kommunale og private): Enkeltvedtak om spesialpedagogiske hjelp fattes av 

støttefunksjonen organisasjon og tjeneste. Individuell utviklingsplan (IUP) utarbeides av 

PPTs førskoleteam.   

 Skoler: Enkeltvedtak om spesialundervisning i skoler fattes av rektor. Individuell 

opplæringsplan (IOP) utarbeides av skolens spes.ped.koordinator og kontaktlærer.  

 

Oppegård kommune har følgende antall barn med enkeltvedtak om spesialpedagogikk: 

 32 barn i barnehage (kommunale og private) har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Disse utgjør 2,0 % av Oppegårds 1637 barn i barnehager (30.6.2015). 

 211 grunnskoleelever har enkeltvedtak om spesialundervisning (1.10.2014). Disse utgjør 

5,8 % av Oppegårds 3620 grunnskoleelever.   

 

Vanskebildet blant barn og unge 

Oppegård PPTs klienter (henviste barn) er klassifisert i PP-leders diagram Hovedvanske sko-

leåret 2014-15, som revisor summerer slik:  

 Lærevansker er hovedvanske for til sammen 48 % av barna, herunder generelle lærevans-

ker (9 %), spesifikke lærevansker (14 %, inkl. dysleksi/språkvansker og matematikkvan-

sker), logopedi (19 %) og sensoriske vansker (6 %). 

 Psyko-sosiale/emosjonelle vansker er hovedvanske for til sammen 44 % av barna, her-

under psyko-sosiale vansker (18 %), konsentrasjonsvansker (8 %), alvorlig skolefravær (1 

%) og sammensatte vansker (17 %).  

 Annet/uregistrert (8 %).   

 

Psyko-sosiale/emosjonelle vansker blant barn og unge har økt i landet siden år 2000. Det 

dreier seg om milde og alvorlige psykiske lidelser som angst/stress, tilknytningsforstyrrelse, 

sinne/utagerende atferd, selvskading som anoreksi og selvkutting, og skolevegring. 

 

Skolevegring får nå økt oppmerksomhet i skole-Norge. Oppegård kommune har utarbeidet 

Elevnærvær (fraværsrutiner; 2014). Oppegårds ungdomsskoler har 40 elever med høyt fravær 

(dvs. over 10 %, jf. Elevnærvær, s. 4). Det meste av dette er bekymringsfullt fravær (udoku-

mentert fravær, forsentkomming m.m.).  

 

I den norske enhetsskolen kan en klasse ofte ha fire års kognitiv nivåforskjell mellom elevene. 

Nivåforskjellen viser seg særlig på ungdomstrinnet, der det faglige fokuset er større. Læreren 

forventes å tilpasse undervisningen til alle elevene. Kommunalsjefen gir uttrykk for at denne 

utfordringen ikke skaper vesentlig frustrasjon blant Oppegårds lærere. Gjennom profesjonell 

innstilling, organisering og pedagogikk ivaretar man alle elever. 

 

Skoler – nasjonale prøver og spesialundervisning 

Kommunalsjefen dokumenterer at Oppegård i mange nasjonale prøver skårer blant de fem 

beste kommunene i landet. Årsberetning 2014 har likevel en overvekt av gule og røde "tra-

fikklys" (s. 39), det vil si at kommunen oppfatter dette som mangelfull måloppnåelse. Kom-

munalsjefen forklarer dette med svært høye ambisjoner – best i landet. Når f.eks. Askers ele-

ver har fått bedre resultater enn Oppegårds elever, har den balanserte målstyringen medført 

gul status. Målstyringen på dette området vil bli noe justert i Tilstandsrapport grunnskole 

2014-15, som kommer i september 2015.  



 Follo distriktsrevisjon IKS: PPT i skole og barnehage – Oppegård kommune 

 

12 

Etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 steg spesialundervisningen i hele landets grunn-

skole (1. – 10. årstrinn) til en topp i 2011:   

 

 
Kilde: Ssb.no/Kostra/D1 Konsern – Grunnskoleopplæring. Tall per 1. oktober. 

 

Oppegård kommune reduserte spesialundervisningen fra 6,7 % av grunnskoleelevene (229 

elever) i 2011 til 5,8 % høsten 2014 (211 elever). Dette er rundt 2,0 prosentenheter lavere enn 

landets og Kostra-gruppens grunnskoler.  

 

"Mer enn halvdelen av alle elever som får spesialundervisning (56 %), har fått tildelt mindre 

enn 190 timer pr. år (1 til 5 timer i uka)" (Rolf Fasting, 2014). Oppegård skiller seg fra dette 

nasjonale bildet; få Oppegård-elever har "små vedtak". Kommunen har færre barn med 

enkeltvedtak, men de som har det, mottar omfattende bistand.  

 

Spesialundervisningen på ungdomstrinnet (8. – 10. årstrinn) spesielt har utviklet seg slik:  

 

 
Kilde: Ssb.no/Kostra/D1 Konsern – Grunnskoleopplæring. Tall per 1. oktober. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kostra-gruppe 13 6,5 % 7,0 % 7,5 % 8,0 % 7,9 % 7,7 % 7,6 %

Landet 7,2 % 7,8 % 8,2 % 8,6 % 8,5 % 8,3 % 8,0 %

Oppegård 4,9 % 5,5 % 6,2 % 6,7 % 6,4 % 6,2 % 5,8 %
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kostra-gruppe 13 8,4 % 9,2 % 9,8 % 10,7 % 10,6 % 10,2 % 10,0 %

Landet 9,3 % 9,9 % 10,6 % 11,2 % 11,1 % 10,7 % 10,5 %

Oppegård 5,5 % 6,7 % 7,8 % 7,9 % 7,5 % 6,7 % 7,6 %
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Oppegård kommunes spesialundervisning falt fra 7,9 % av ungdomsskoleelevene i 2011 til 

6,7 % i 2013, men steg så til 7,6 % høsten 2014. Dette er rundt 2,6 prosentenheter lavere enn 

landets og Kostra-gruppens ungdomsskoler. Spesialundervisning i Oppegårds ungdomsskoler 

varierer fra 5,5 % av elevene til ca. 10 %. 

 

Handlingsprogram 2015-2018 (s. 56) kommenterer: "Andel elever med spesialundervisning 

har de siste årene stabilisert seg og ligger lavere enn sammenligningskommunene. Tallene 

frem til nå har vist at spesialundervisningen øker utover i skoleløpet. Det forventes at tidlig 

innsats vil medføre at denne tendensen vil stagnere."  

 

Systemarbeid i skoler 

PPTs arbeid som ikke er knyttet til enkeltelever/individsaker, betegnes systemarbeid: 

 Kompetanseheving og organisasjonsutvikling av skoler, inkludert kurs for ansatte. 

 Veiledning til skoler om systemet rundt elever, herunder kurs for elever.  

 

Virksomhetsplan for PPT 2015 påpeker (s. 3): "Mens det er tydelige statlige forventninger 

knyttet til PP-tjenestens sakkyndige vurderinger, blant annet ved at det er utarbeidet to veile-

dere på området, er det, langt på vei opp til PP-tjenesten selv å operasjonalisere begrepet sys-

temarbeid. PP-tjenesten har fokus på forebygging og tidlig innsats i barnehager og skoler, og 

har etablert rutiner for drøfting av ikke-henviste barn og unge både i barnehager og skoler. Vi 

er svært opptatt av å bistå skolene når det gjelder tilpasset opplæring og inkludering." "PPT er 

tilgjengelig for samarbeidsinstansene og bidrar til at barn og unge kommer i kontakt med tje-

nesten for å hindre at begynnende vansker utvikler seg" (s. 5). 

 

Virksomhetsplan for PPT 2015 viser (s. 3) følgende tiltakstrekant:  

 

 
 

Denne tredelte pedagogiske modellen, som kalles Response to intervention og stammer fra 

USA, innføres nå i flere kommuner. Elevene inndeles i tre kategorier - tiltaksnivåer - i det 

enkelte fag:
 3

 

                                                           
3
 Se Positiv læringsstøtte av Anne Arnesen m.fl. (2014), Norsk senter for studier av problematferd og innovativ 

praksis (Atferdssenteret). 
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ELEV-KATEGORIER I GRUNNSKOLEN  

Tiltaksnivå: Elev-kategori: Pedagogikk: 

Grønt  

tiltaksnivå: 

Velfungerende elever som klarer seg 

med ordinær undervisning; omfatter 

ca. 85 % av elevene. 

God almenpedagogikk med vekt på 

klasseledelse, læringsmiljø, adferds-

påvirkning og tilpasset opplæring.   

Gult 

tiltaksnivå: 

Elever m/moderate psykiske vansker 

eller lærevansker. Ca. 5 % av elevene 

permanent + ca. 5 % i perioder.  

Tilpasset opplæring for elever med 

årstrinnets opplæringsmål - tidsbegren-

sete kurs og andre systemtiltak.   

Rødt 

tiltaksnivå: 

Elever med alvorlige psykiske lidelser 

(medfødt eller fra overgrep) og sam-

mensatte lærevansker, som strever 

betydelig. Ca. 5 % av elevene.   

Enkeltvedtak om spesialundervisning, 

for elever med senket opplæringsmål. 

Spesialundervisningen gis som oftest i 

små grupper (2 – 5 elever).  

 

Opplæringsloven (§ 5-1 Rett til spesialundervisning) gir rett til å få lavere opplæringsmål og 

Individuell opplæringsplan (IOP). For elever i rød kategori må PPT og skolene være realis-

tiske og senke opplæringsmålene, ofte flere år under årstrinnets opplæringsmål. For elever i 

mellomkategorien (gul) gjelder opplæringsmålene for årstrinnet, men elevene tilbys en særlig 

tilrettelagt opplæring.  

 

Mange kommuner tilbyr kurs til elever i mellomkategorien. Oppegård kommune satser på 

lesekurs, inkludert veiledet lesing på elevens nivå, og matematikk-kurs. Kursene gis 2 – 6 

timer per uke i 5 – 10 uker. Elever fra flere årstrinn kan gå på samme kurs.  

 

Kursorganiseringen innebærer nedtoning av klassen og økt bruk av gruppeorganisering, i tråd 

med Opplæringsloven (§ 8-2) og Kunnskapsløftet (2006). Kursmodellen for elever i mellom-

kategorien har fordeler fremfor spesialundervisning - for skolen så vel som for elevene: 

a. Spesialundervisning i norsk grunnskole har vist seg å gi lav effekt i forhold til 

ressursinnsatsen. Mange timer spesialundervisning ved en skole er ikke ensbetydende med 

høy læring.  

b. Redusert spesialundervisning frigjør ressurser. "Høy andel barn med spesialundervisning 

gir høyere utgifter." (Utdanningsspeilet 2014, s. 128 og s. 40.)  

c. Færre elever på spesialundervisning frigjør lærere. Dermed kan elever som får spesial-

undervisning, i større grad undervises av pedagoger i stedet for ufaglærte assistenter, noe 

som gir høyere læringsutbytte. 

d. Når skolen har et bredt kursspekter, kan elever raskt få plass på et kurs. Viser det seg etter 

sakkyndig utredning at eleven må ha spesialundervisning, kan tilbudet oppgraderes til 

spesialundervisning.  

e. Kursmodellen er fleksibel; den forenkler organiseringen av undervisningen. Med spesial-

undervisning er skolen låst av enkeltvedtak; timene er bundet opp i enkeltelever.  

f. Kurs kan gå på bekostning av andre fag, men kursdeltakere mister mindre enn ved spesial-

undervisning, der eleven kan miste fag varig. "Tre av fire elever med spesialundervisning 

får spesialundervisning utenfor den ordinære klassen." "28 prosent [får] spesialundervis-

ning i den ordinære klassen." (Utdanningsspeilet 2014, s. 128 og s. 40.) 

g. Kursmodellen fokuserer på rask og treffsikker hjelp. Hvis en skole har fem elever med 

"rusk i lesinga", samler man dem ganske enkelt i et lesekurs. Norsk skole kartlegger ele-

vene i høy grad; nå er tiden inne for å organisere og levere undervisning. Denne "just do 

it"-tenkningen er inspirert av bl.a. finsk skole.   
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h. Spesialundervisning kan oppleves som stigmatiserende; "han går i dummeklassen".
4
 Kurs 

oppleves mindre stigmatiserende; alle mennesker går jo på kurs nå for tiden.   

 

Når en elev gjennomfører et kurs, dokumenteres det i elevmappen. Oppegård kommune har 

ikke en samlet oversikt over antall kurs som er avholdt i skolene, opplyser PPT-leder. 

 

"Skole og barnehage har sammen utviklet to planer i grunnleggende ferdigheter: 'Plan for 

språkstimulering og lesing' og 'Plan for arbeid med matematikk og regning'. Begge planene 

ble revidert etter utprøving og er tatt i bruk. Skole har også utviklet to tipsbrosjyrer til foreld-

rene om hvordan de kan bidra til å inspirere barna sine til å lese og regne hjemme." (Årsberet-

ning 2014, s. 43).  

 

Oppegård kommune deltar i den nasjonale satsningen Ny GIV: "Prosjektet retter seg mot ele-

ver i siste halvår av tiende trinn der noen få elever får tettere oppfølging i liten gruppe. Ny 

GIV er gjennomført på tre skoler i Oppegård våren 2014 med vellykket resultat." (Årsberet-

ning 2014, s. 43).  

 

3.2.2 Ressurssituasjon  

Fra SSBs Kostra-statistikk, tabell C1 Barnehager (konserntall; private barnehager er medreg-

net) gjengis følgende indikatorer, der Oppegård sammenliknes med Kostra-gruppe 13:  

 Netto driftsutgifter barnehagesektoren (funksjonene 201 Opphold og stimulering, 211 

Tilrettelagte tiltak og 221 Lokaler) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter: 

Oppegård steg fra 16,9 % i 2013 til 17,1 % i 2014. Kostra-guppen hadde 16,1 % i 2014. 

 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager: Oppegård steg fra 118 340 

kr i 2013 til 127 290 kr i 2014. Kostra-gruppen hadde 127 549 kr i 2014.  

 Brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage: Oppegård steg fra 155 487 

kr i 2013 til 163 644 kr i 2014. Kostra-gruppen hadde 174 141 kr i 2014.   

 Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn i forhold til alle barn 

i barnehage (inkludert barn med minoritetsspråklig bakgrunn): Oppegård hadde 12,2 % i 

2014. Kostra-gruppen hadde 16,8 % i 2014. (Statistikken mangler historikk.)  

 Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f. 211) per barn som får ekstra 

ressurser, alle barnehager: Oppegård hadde 93 000 kr i 2014. Kostra-gruppen hadde 

65.670 kr i 2014. 

 

De tre første kulepunktene forteller at Oppegård kommunes ressursbruk på barnehager gene-

relt er på nivå med sammenliknbare kommuner. De to siste kulepunktene indikerer at Oppe-

gård har lavere andel førskolebarn med styrket tilbud/ekstra ressurser enn sammenliknbare 

kommuner, men bruker mer penger per barn. Satsingen er altså mer konsentrert, slik som i 

Oppegårds skoler.  

 

Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn utføres i samarbeid mellom PPT og barnehagene: 

PPT veileder barnehagen (herunder utarbeider IUP og årsrapport) ca. 25 timer årlig vedrøren-

de barnet, mens barnehagen setter inn ekstra personell på barnet. Når enkeltvedtak er fattet, 

sender kommunale barnehager søknad til kommunalsjefen om ekstra budsjettmidler til tilta-

                                                           
4
 Vi bruker for enkelthets skyld pronomenet han. "I snitt får 11 prosent av guttene og 5,5 prosent av jentene 

spesialundervisning… Av de elevene som får spesialundervisning, er i snitt nesten 68 prosent gutter." 

(Utdanningsspeilet 2014, s. 126.)  
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ket. Private barnehager søker kommunalt tilskudd. Også i det årlige budsjettarbeidet om høs-

ten kan barnehager, inkludert private, melde behov.  

 

Fra SSBs Kostra-statistikk, tabell D Grunnskoleopplæring, gjengis følgende indikatorer, der 

Oppegård sammenliknes med Kostra-gruppe 13:  

 Netto driftsutgifter grunnskolesektor (funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidstilbud, 

222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss) i prosent av samlede netto driftsutgifter: Oppegård 

sank fra 24,6 % i 2013 til 23,0 % i 2014. Kostra-gruppen hadde 24,0 % i 2014. 

 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6 – 15 år: Oppegård sank fra 

81.009 kr i 2013 til 79 093 kr i 2014. Kostra-gruppen hadde 93 490 kr i 2014.  

 Brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev: Oppegård sank fra 93 919 kr i 2013 til 

91 212 kr i 2014. Kostra-gruppen hadde 102 112 kr i 2014. 

 Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt: Oppegård sank fra 18,3 % i 

2013 til 15,4 % i 2014. Kostra-gruppen hadde 17,3 % i 2014. 

 

Første kulepunkt indikerer at Oppegård kommunes budsjettandel på grunnskolesektoren har 

gått ned og er noe lavere enn sammenliknbare kommuner. Andre og tredje kulepunkt forster-

ker inntrykket av lav ressursbruk i Oppegård-skolen, noe som kan skyldes både høy produkti-

vitet og lav tjenestekvalitet. (Gode resultater på nasjonale prøver tyder på høy tjenestekvali-

tet.) Fjerde kulepunkt bekrefter at Oppegårds grunnskole har færre elever på spesialundervis-

ning enn sammenliknbare kommuner.  

 

Oppegård kommunes ca. 30 mest hjelpetrengende (ressurskrevende) elever får undervisning i 

alternativ opplæringsarena, som har egne budsjettposter. For de øvrige ca. 180 elever med 

enkeltvedtak må rektorene finne plass innenfor ordinære budsjettrammer, som tar høyde for 

en normal mengde spesialundervisning. 

 

PPT har økonomiske utfordringer vedrørende utgifter til testmateriell (til kartlegging av barn), 

tolk, transport, stillingsannonser og TIBIR, men Virksomhetsplan for PPT 2015 presiserer (s. 

10): "Vi har streng budsjettdisiplin og i hovedsak overholdt budsjettet i alle år med unntak av 

minimale overskridelser."  

 

PPTs personell har, ifølge PPT-leder, "stått stille" på 15,8 årsverk de siste ti årene, samtidig 

som kommunens befolkning har vokst. "PPTs førskoleteam har ikke fått flere årsverk siden 

1990, men det har kommet mange flere barnehager," ytrer spesialpedagog i førskoleteamet. 

 

Revisor har telefonintervjuet fem rektorer. Alle opplyser at PPTs sakkyndige tilråding om 

spesialundervisning så å si alltid følges opp i rektors enkeltvedtak. Skolenes budsjettsituasjon 

beskrives samtidig som trang.     

 

3.2.3 Virksomhetenes samarbeid 

Barnehagenes samarbeid med PPT  

Hver barnehage har to faste kontaktpersoner i PPT: en PP-rådgiver (saksbehandler) som utar-

beider sakkyndig vurdering, og en spesialpedagog i førskoleteamet som utfører veiledning for 

barn med enkeltvedtak. "PP-tjenesten gir tilbud om 2-3 rutinemøter i alle barnehagene i 

kommunen i løpet av året. I rutinemøtene gis det råd og veiledning til personalet." (Virksom-

hetsplan for PPT 2015, s. 5.) De oppsøker i tillegg barnehagen når barn er henvist eller har 

fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp.  
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PPT har en rekke rutinebeskrivelser for pedagogisk hjelp til førskolebarn (Rutiner ved henvis-

ning av førskolebarn til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Saksgang for vurdering av 

timer til spesialpedagogisk hjelp for barn før skolepliktig alder etter opplæringslovens §§ 5-4, 

5-5, 5-7, Arbeidsmodell for førskoleteamet og Arbeid med tilpasset opplæring barn før skole-

pliktig alder). Her beskrives henvisningsskjema til PPT, pedagogisk rapport fra barnehagene 

(som vedlegges henvisning), utarbeiding av Individuell utviklingsplan (IUP) og halvårsrap-

porter (som i 2013 ble erstattet med årsrapporter i Opplæringsloven).  

 

PPT-leder opplyser at samarbeidsrutinene er under revidering. En arbeidsgruppe bestående av 

tre styrere og en ansatt i PPTs førskoleteam kom 1.8.2015 med et forslag til oppdatering av 

rutinebeskrivelsene i samsvar med dagens praksis.  

 

Støttefunksjonen organisasjon og tjeneste utarbeider enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp 

for barnehagene. En rådgiver opplyser til revisor at alle enkeltvedtak de siste fem årene har 

fulgt opp tilrådingenes årstimetall. Tidligere var PPTs tilrådinger utformet som et intervall, 

men nå tilrås et eksakt årstimetall, som enkeltvedtaket følger "til punkt og prikke". Rådgive-

ren synes PPT skriver gode sakkyndige tilrådinger. Samarbeidet med PPT oppleves nært og 

godt: "Kommunikasjonen er god, og vi løser problemer sammen - til beste for barna." Oppe-

gård ligger lavt i timefordeling i forhold til mange andre kommuner, men ordningen med å 

søke på ekstraressurser knyttet til enkeltvedtak fungerer godt, tilføyer rådgiveren.  

 

Oppegård kommune forsøker å fange opp barn med vansker på et tidlig tidspunkt. Barnevern-

tjenesten bruker Kvello-metoden, der et korps av fagpersoner observerer i barnehagene for å 

identifisere barn med særlige behov. 

 

Revisor har telefonintervjuet barnehagestyrere (virksomhetsledere) ved fem tilfeldig utvalgte 

barnehager (fire kommunale og en privat). Styrernes svar på ti spørsmål gjengis anonymt: 

 

Barnehage Spørsmål 1: Har barnehagen faste kontaktpersoner i PPT? Styrers svar: 

1 (komm.) Vår barnehage har to faste kontaktpersoner, og det fungerer veldig bra. Stabilt 

personell både i PPT og barnehagen gjør at partene kjenner hverandre godt. 

2 (komm.) Vi har to faste kontaktpersoner. Det fungerer veldig greit. 

3 (komm.) Vi har to kontaktpersoner; det fungerer bra. 

4 (komm.) Vi har to kontaktpersoner, som er meget gode.  

5 (privat) Vi har to faste kontaktpersoner. Det fungerer veldig bra. 

 

Barnehage Spørsmål 2: Har barnehagen faste rutinemøter med sine kontaktpersoner? Svar: 

1 Vi har 2 – 3 rutinebesøk fra PPT årlig. Det fungerer veldig godt. 

2 Vi har halvårlige møter, pluss møter vedrørende henviste barn. Ordningen 

funger veldig bra. 

3 Vi har halvårlige rutinemøter som fungerer veldig bra - med fokus på tidlig 

innsats. I tillegg kommer PPT ved utredning og skriving av IUP. 

4 Vi har hatt tre rutinemøter årlig. Ryddig og greit. 

5 Vi har halvårlige rutinemøter, pluss møter når det er saker.   

 

Barnehage Spørsmål 3: Er PPT tilgjengelig? Styrers svar: 

1 Vi bruker PPT ganske mye, for vår barnehage har mange henviste barn. Og 

noen barn drøfter vi anonymt. PP-rådgiver tar kontakt og følger opp. 
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2 PPTs ansatte har mye å gjøre og er ikke lette å nå på første oppringing, men de 

tar kontakt telefonisk eller per mail. Vi må aldri vente lenge på tilbakemelding.  

3 PPT har høy tilgjengelighet. 

4 Kontaktpersonene er mye ute, men de tar alltid rask kontakt. PPT anstrenger 

seg for å stille opp for oss. 

5 Vi er veldig fornøyd med PPTs tilgjengelighet. Dialogen er god, bl.a. fordi PPT 

har stabilt personell som vi kjenner.  

 

Barnehage Spørsmål 4: Er PPTs sakkyndige vurderinger gode? Styrers svar: 

1 PPTs sakkyndige rapporter er grundige og gode; de gir kunnskap om barna som 

er nyttig for oss som jobber i barnehagen. 

2 PPT gjør en grundig jobb. Dersom PP-rådgiveren er i faglig tvil, drøfter hun 

saken med kolleger, før rapporten fullføres. Teamarbeidet er betryggende. 

3 PPTs sakkyndige rapporter er gode. Vi har alltid en dialog underveis. 

4 PPT har dyktige fagfolk som utarbeider gode rapporter. Kommunen har klare 

samarbeidsrutiner; barnehagen må utarbeide pedagogisk rapport før henvisning.  

5 Sakkyndige rapporter er oversiktlige og gjenkjennbare. 

 

Barnehage Spørsmål 5: PPT driver generell pedagogisk veiledning i din barnehage? Svar: 

1 De veileder oss i organisering av barnegrupper og er faglige støttespillere. De 

lytter og gir råd. Veiledningen skjer gjerne i avdelingsmøter. Noe mer observa-

sjon og veiledning ute i avdelingene kunne ha vært ønskelig. 

2 PPTs veiledning er stort sett knyttet til enkeltbarn.  

3 PPT veileder på personalmøter, særlig i skoleforberedende aktiviteter, herunder 

språkutvikling.  

4 PPT deltar i personalmøter og veileder ped.ledere før foreldresamtaler.  

5 PPTs veiledning er for det meste knyttet til enkeltbarn.  

 

Barnehage Spørsmål 6: Hva synes du om PPTs saksbehandlingstid? Styrers svar: 

1 PPT prioriterer de eldste barna, noe vi forstår. Ventetiden er ikke så verst. Vi 

ser at PP-rådgiverne står på. 

2 Saksbehandlingstiden er lang; ikke optimal i det hele tatt. Det er frustrerende å 

måtte planlegge med et halvt års ventetid. 

3 Saksbehandlingstiden varierer med barnas behov, men generelt opplever vi 

ventetiden som lang. Barnehagen har mye kompetanse selv og setter inn tiltak 

straks, med støtte av PPT. PPT har for liten kapasitet. 

4 Saksbehandlingstiden varierer, men er generelt for lang. PPT jobber nok så fort 

de kan. Av og til blir vi utålmodige. I ventetiden setter vi inn tiltak. 

5 Saksbehandlingstiden varierer, men er generelt for lang. PPT jobber nok så fort 

de kan. Av og til blir vi utålmodige. I ventetiden setter vi inn noen tiltak. 

 

Barnehage Spørsmål 7: Finansiering og utførelse av spesialpedagogikk går greit? Svar: 

1 Styrer søker kommunalsjefen om ekstraressurser og får en del – men ikke til-

strekkelig til våre relativt mange barn med spesielle behov. Barnehagene utfø-

rer spes.ped. under veiledning av PPT. Dette kan gi noe urealistiske krav fra 

PPT. Av og til ønsker vi at de var her mer. 
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2 Styrer søker kommunalsjefen om ekstraressurser, men vi synes alltid at vi får 

for lite, selv om vi er nøkterne. PPT gir god støtte i utførelsen av spes.ped., 

også direkte til den ansatte. PPT involverer barnehagen godt ved dialog med 

foreldre.  

3 Når enkeltvedtak foreligger, skriver styrer en søknad til kommunalsjef, som 

foretar en grundig vurdering. Ekstra midler avhenger av hvilke tiltak som må 

settes inn; av og til ønsker vi oss mer. Barnehagen utfører spes.ped. med vei-

ledning fra PPT. Videofilming er et godt hjelpemiddel.  

4 Styrer søker kommunalsjef om ekstraressurser. Utførelsen av spes.ped.hjelp går 

greit. PPT veileder ved behov. Barnehagen blir ivaretatt. 

5 Daglig leder (styrer) søker kommunalsjef om ekstra overføring fra kommunen 

til å dekke lønnsutgifter. Det er ingen forskjellsbehandling av kommunale og 

private barnehage; vi er likestilt. (Private styrere inviteres tilmed på kommunale 

møter for barnehagenes virksomhetsledere.) 

 

Barnehage Spørsmål 8: Fungerer overgang fra barnehage til skole godt? Styrers svar: 

1 Oppegård kommune har rutiner for overgang til skole, også for barn med spe-

sielle behov. Det fungerer godt.  

2 Kommunen har god rutine på overføring til skole. Skolene får beskjed om barn 

med særlige behov, og for disse deltar PPT i overføringsmøte.  

3 Overføringsskjema utfylles sammen med foreldre. PPT deltar for barn med 

enkeltvedtak.  Oppegård har veldig gode rutiner.   

4 PPT deltar i overføringsmøter for "vedtaksbarn".  

5 Overføringsskjema og -møter benyttes for alle barn. For barn med enkeltvedtak 

er det ekstra møter, der PPT deltar. Hvis foreldrene ikke samtykker (ønsker 

"blanke ark"), blir informasjon til skolen vanskelig, men det skjer sjelden. 

 

Barnehage Spørsmål 9: Samlet vurdering av PPT og samarbeidet? Styrers svar: 

1 Vi er meget fornøyde med PPT, som virkelig står på. Begge parter har en åpen 

stil med rom for kritikk. Barnehagen legger vekt på selv å være fleksibel.  

2 Vi har et nært og godt samarbeid med PPT. De er lette å spørre om råd og ha 

dialog med. Begge parter har respekt for hverandres roller.  

3 Vi har veldig bra samarbeid med PPT – åpen linje og god dialog. 

4 Vi er kjempefornøyde med PPT.  

5 Vi er svært fornøyde med våre kontaktpersoner og har positive erfaringer med 

PPT. Ventetiden er av og til et problem. Samarbeidsavtaler oppdateres nå.  

 

Barnehage Spørsmål 10: Forbedringspunkter for PPT eller systemet ellers? Styrers svar: 

1 At PPT kommer i barnehagen noe oftere og ser mer av vår hverdag. Generell 

veiledning kunne det også ha vært noe mer av.  

2 Saksbehandlingstiden bør forkortes. Jeg kjenner ikke PPTs arbeidsmåte i detalj, 

men opplever ikke at de er ineffektive.   

3 Barnehagen får ekstraressurser ved enkeltvedtak, men ønsker av og til mer. 

Økt saksbehandlingskapasitet i PPT er også ønskelig. 

4 Det er lite å forbedre. 

5 Det lille minuset er tidvis lang saksbehandlingstid. PPTs kapasitet er for lav. 

 

Revisor oppsummerer at de fem spurte styrerne (virksomhetslederne) gjennomgående er 
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meget tilfreds med PPTs kontaktpersoner og arbeidsmåte. Tre styrere gir uttrykk for at ekstra-

ressursene som kommunen yter til spes.ped.hjelp, er utilstrekkelige. Flere styrere ser økt 

kapasitet hos PPT som ønskelig, for å redusere ventetiden og høyne PPTs tilstedeværelse i 

barnehagene.   

 

Skolenes samarbeid med PPT  

Hver skole har som regel to faste PP-rådgivere. PP-rådgiverne har tett kontakt med sine sko-

ler: De deltar i månedlig møter i skolenes spes.ped.team, samt besøker skolene når elever er 

henvist til sakkyndig vurdering. De holder også foredrag/kurs om pedagogikk for lærere.  

  

PPT-leder vektlegger skolenes førhenvisningsarbeid (Opplæringslovens § 5-4). "PPT samar-

beider tett med barnehager og skoler i kommunen for å sikre riktige henvisninger. Det gis 

også veiledning i forhold til tiltak barnehage og skole kan prøve ut, før de eventuelt henviser 

videre til PPT. Dette er tiltak i retning av mer systemrettet arbeid for å oppnå kortere vente-

lister, og antall henvisninger gikk ned i 2014." (Årsberetning 2014, s. 43).  

 

Den norske enhetsskolen satser på høy grad av integrasjon. Oppegård kommune vektlegger 

følgende tiltak: 

 Tidlig innsats: "Prosjektet tidlig innsats for barn i risikosonen (TIBIR) er et samarbeid 

mellom skole, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), kommunalt og statlig barnevern, 

barnehage, helsetjeneste og Atferdssenteret i Oslo. PPT og barneverntjenesten har utdan-

net veiledere som kan gi omfattende veiledning til foreldrene og konsultasjon til medar-

beidere i skoler og barnehager. Når veiledere i TIBIR klarer å identifisere barn som står i 

fare for å utvikle atferdsproblemer, kan det settes inn tiltak og gi foreldreveiledning før 

barnets atferdsproblemer blir for store." (Årsberetning 2014, s. 42.) Kommunens nettsider 

tilbyr "Gratis kurs for foreldre": "Oppegård kommune tilbyr nå gratis foreldrekurs for for-

eldre som har barn i alderen 3-12 år. Kurset går over tolv ganger og bygger på prinsippene 

i metoden PMTO (Parent Management Training – Oregon). Kurset vil gjennomgå ulike 

foreldreverktøy som har vist seg nyttige og effektive overfor barn som er vanskelige å 

oppdra." 

 Ambulerende team: En PP-rådgiver og en pedagog gir veiledning til lærere som har utage-

rende elever, for å inkludere dem i klassen. PPT-leder poengterer at det er best for elever 

med atferdsvansker å delta i klassen.  

 

Overfor elever med omfattende atferdsvansker eller lærevansker (totalt ca. 30 elever) har 

Oppegård kommune alternative opplæringsarenaer: 

 Oasen: Elever på 7. trinn med store lærevansker har fått undervisning i gruppen Oasen 

(som ble avviklet i juni 2015). Ved overgang til ungdomstrinn starter de på Follo barne- 

og ungdomsskole, en interkommunal skole som Ski kommune er vertskommune for.  

 Lokes vei: Her er det spesialgrupper for elever (7. – 10. trinn) med lærevansker, der de får 

praktisk pedagogikk et par dager i uken. 

 Sofiemyråsen er en avdeling for elever med store lærevansker ved Sofiemyrtoppen skole.  

 Motorsenter: Ungdomsskoleelever undervises på et motorsenter i Hvervenbukta.  

 

I en undersøkelse i januar 2015 ble rektorer, spesialpedagoger og kontaktlærere spurt om sine 

erfaringer med PPT. De ga PPT en total skår på gjennomsnittlig 4,5 (av 6).  

 

Revisor har telefonintervjuet rektorer ved fem tilfeldig utvalgte skoler (tre barneskoler og to 

ungdomsskoler). Rektorene svar på 12 spørsmål gjengis anonymt:  
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Skole Spørsmål 1: Har skolen organisert seg med spes.ped.koordinator og spes.ped.team? 

Rektors svar: 

1 Vår barneskole har spes.ped.koordinator (20 % stilling) som tar seg av møteinnkal-

ling og oppfølging av lærere. Vi har ikke spes.ped.team.  

2 Vår barneskole har spes.ped.koordinator og spes.ped.team. 

3 Vår barneskole har spes.ped.koordinator og spes.ped.team (ressursteam). 

4 Vår ungdomsskole har to undervisningsinspektører, som også er spes.ped.koordi-

natorer. Vi har spes.ped.team.  

5 Vår ungdomsskoles inspektører er spes.ped.koordinatorer. De har et spes.ped.team 

av rådgivere, hvorav noen har spes.ped. som fag.  

 

Skole Spørsmål 2: Har skolen faste kontaktpersoner i PPT og rutinemøter? Rektors svar: 

1 Skolen har to faste kontaktpersoner i PPT og rutinemøte med PPT om lag 1 gang i 

måneden. Skolen tildeles ny PP-rådgiver for andre gang på et år; håper på stabilitet 

fremover. Hvert trinn har halvårlige rutinemøter. Rektor treffer også PPT-leder to 

ganger i måneden - i kommunalsjefens ledernettverk og rektormøter. 

2 Vår skole har to kontaktpersoner i PPT, som deltar i møter i spes.ped.team ca. hver 

6. uke.  

3 Skolen har to faste kontaktpersoner i PPT. PPT deltar månedlig i spes.ped.team, 

samt ved behov, som ved overgang til u-skole. 

4 Skolen har hatt to faste kontaktpersoner i PPT, men det reduseres nå til én. Vi har 

månedlige rutinemøter. Ordningen fungerer veldig greit.  

5 Skolen har hatt to PP-rådgivere, som nå reduseres til én (vi er spent på personen vi 

får). PP-rådgiverne har besøkt skolen oftere enn månedlig – veldig bra. 

 

Skole Spørsmål 3: Er PPT tilgjengelig? Rektors svar: 

1 PPT er veldig på plass i Oppegård, mye mer enn i den forrige kommunen jeg jobbet 

i. PPT er ikke vanskelig å få tak i. 

2 Skolen har god og tett kontakt med PPT – på epost, telefon og ansikt til ansikt. 

3 PPT-leder og hennes medarbeidere er lette å nå og behagelige å samarbeide med. 

4 Oppegård PPT er veldig tilgjengelig.  

5 Våre PP-rådgivere har vært tilgjengelige telefonisk, på epost og ved oppmøte. 

 

Skole Spørsmål 4: Fungerer overgang fra barnehage til skole godt? Rektors svar: 

1 Barnehagene er flinke til å informere skolen om de kommende elevene - gjennom 

skjema og muntlig/møter med foreldene til stede. Barnehagene er ofte bekymret for 

hvordan det skal gå med barnet i klasser med inntil 28 elever, men det pleier å gå 

bra, bl.a. fordi barna modnes over sommeren. 

2 Kommunen har gode rutiner på overgangen. For barn med spes.ped. deltar PPT i 

overgangen på en ryddig måte (bytte fra førskoleteam til PP-rådgiver merkes ikke).  

3 Overgangen til skolen går greit – med faste rutinemøter. 

4 Uaktuelt for ungdomsskole. 

5 Uaktuelt for ungdomsskole. 
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Skole Spørsmål 5: Er PPTs sakkyndige vurderinger faglig gode? Rektors svar: 

1 Sakkyndige utredninger er grundige, detaljerte og lange.  

2 Sakkyndige vurderinger er i det store og hele gode. Vi har vært noe uenige om i 

hvilken grad det er nødvendig å redusere elevens kompetansemål (opplæringsmål): I 

stedet for lukket kompetansemål (f.eks. i historie: "Hva skjedde 1. september 

1939?") ønsker skolen mer bruk av åpent kompetansemål ("Fortell noe om 2. ver-

denskrig"). Med denne vinklingen vil flere elever oppnå trinnets kompetansemål. 

Skolen og PPT har kommet frem til en mellomløsning.  

3 PPTs sakkyndige vurderinger er absolutt gode. 

4 PPTs sakkyndige vurderinger er meget gode – og til god hjelp for skolens utarbei-

ding av IOP og utføring av spesialundervisning. 

5 Det er både og; PPT har ikke alltid vært oppdatert på realitetene i norsk skole. Men 

PPTs sakkyndige utredninger har utviklet seg i positiv retning 

 

Skole Spørsmål 6: Skolens enkeltvedtak – følger dere PPTs anbefalinger? Rektors svar: 

1 Skolen følger nesten alltid PPTs anbefaling om omfang av spesialundervisning. Vi 

har en elev nå der vi reduserer noe i samråd med foreldrene, for at barnet også skal 

lære å stå på egne ben.  

2 Skolen følger alltid PPTs tilråding, men hvis denne er formulert som et intervall 

(f.eks. "årstimer 190 – 220"), legger skolen seg av og til lavt i intervallet.  

3 Skolens enkeltvedtak følger alltid PPTs anbefaling. 

4 Vi har alltid fulgt PPTs anbefalinger. Vår oppgave er å organisere og utføre spesial-

undervisningen. 

5 Enkeltvedtak følger alltid PPTs anbefaling. Foreldre i denne skolekretsen kan være 

rettighetsbevisste og pågående, men vi har ikke fått klager på spesialundervisningen. 

Vi organiserer spesialundervisningen i grupper, fordi det er pedagogisk hensiktsmes-

sig og sparer ressurser.  

 

Skole Spørsmål 7: Er PPTs saksbehandlingstid akseptabel? Rektors svar: 

1 Ventetiden er ikke akseptabel; den svekker foreldrenes tillit til systemet. Men skolen 

setter inn strakstiltak. 

2 PPT har redusert saksbehandlingstiden noe de siste par år, og den er akseptabel nå. 

3 Saksbehandlingstiden er for lang, noe som kan oppleves frustrerende for skole og 

foreldre. Ventetiden skyldes PPTs ressurser/kapasitet, ikke arbeidsmåte. 

4 PPTs saksbehandlingstid har blitt bedre og er nå akseptabel etter vår erfaring.  

5 Saksbehandlingstiden er lang, det må jeg si.  

 

Skole Spørsmål 8: Utfører PPT systemarbeid ved din skole? Rektors svar: 

1 Systemarbeidet har økt det siste året, for å erstatte spesialundervisning med tilpasset 

opplæring. Eneundervisning erstattes med gruppeundervisning. Lærerne må tenke 

litt annerledes. Ressursene må brukes effektivt.  

2 PPT utfører nyttig systemarbeid ved skolen. 

3 PPT utfører veiledning/systemarbeid ved vår skole.  

4 Vi har bl.a. et leseprosjekt i grupper, som ledes av skolens lesekoordinator og 

spes.ped.koordinator sammen med PPT. En systemtiltakspakke utformes nå, som 

favner flere elever.  

5 PPT utfører systemarbeid ved vår skole - det vi ber om. Ambulerende team er nyttig. 
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Skole Spørsmål 9: Ivaretas elever i mellomkategorien med et tilrettelagt undervisnings-

opplegg, som kurs? Rektors svar: 

1 Skolen tenker tilpasset opplæring av grunnleggende ferdigheter i alle fag. Spesial-

undervisning er bare for elever som ikke kan følge klassens plan. De siste par årene 

har vi satset på kurs i lesing og regning; nå vil vi også ha engelsk-kurs. Vi går fra 8 

ukers kurs til 5 ukers intensivkurs (5 timer per uke). Elever fra flere trinn kan delta 

på samme kurs. Når elever har gjennomført kurs, dokumenteres det i elevmappene. 

2 Skolen gjennomfører kurs for elever i mellomkategorien. Skolen fører en oversikt. 

3 Kurs på normalt 6 uker er blitt en viktig del av undervisningen til gråsone-elever, for 

å unngå at de må få spesialundervisning. Spes.ped.koordinator kan utarbeide en 

oversikt over skolens kursproduksjon.  

4 Elever som presterer dårlig på nasjonale prøver, settes på lesekurs og regnekurs, 

samt engelskkurs. Det er 6 – 8 ukers kurs, gjerne for 8. og 9. klassinger blandet. Vi 

har også Ny GIV-kurs for 10. trinn. Kursaktiviteten har økt på. Elevenes 14 dagers 

arbeidsplan har dessuten tre nivåer: grunnmur, trapp og utfordring. Eleven velger 

nivå etter råd fra lærer. Dette gir tilpasset opplæring i heterogene grupper. 

5 Skolen underviser i TPO-timer (tilpasset opplæring) i grupper på ulike måter. 

Eksempelvis har vi noe dysleksi i 10. klasse, som derfor har ekstra delingstimer i 

engelsk og norsk.  

 

Skole Spørsmål 10: Står lærerne alene med elever med vansker, eller har de støtte? Svar:  

1 Kontaktlæreren har hovedansvaret for tilpasset opplæring. Assistenter rusler rundt 

og bistår flere elever. Ledelsen er tilgjengelig. Lærerne på trinnet er der for hver-

andre. Vi får også hjelp av ambulerende team for utagerende elever, og PPT kan 

tilkalles ved spesielle utfordringer. Et par lærere med elever med "mye rundt seg", 

har fått en time nedslag per uke. 

2 Spes.ped.koordinator, spes.ped.team og PPT gir god støtte til den enkelte lærer. 

Lærerne gir uttrykk for til rektor at systemet hjelper dem.  

3 Lærerne har støtte, men vil vel alltid føle behov for mer støtte. 

4 Lærerne står nok av og til alene med 30 elever i klassen, men det er et omfattende 

samarbeid mellom lærerne. Det gis økt lærerressurs i norsk og matematikk, som de 

kan disponere i form av tolærer-undervisning eller gruppedeling.  

5 Organisasjonsanalysen som skolen gjennomførte i 2014, viste at lærerne føler de har 

støtte. Vi fikk gode tilbakemeldinger. 

 

Skole Spørsmål 11: Samlet vurdering av PPT og samarbeidet? Rektors svar: 

1 Kjempefornøyd; PPT er veldig nær oss.  

2 Jeg gir PPT og kommunens system karakteren 5 (av 6), dvs. meget bra. 

3 Skolen har et veldig godt samarbeid med PPT; de er en vesentlig ressurs for oss. 

4 PPT har høy kompetanse, og samarbeidet er meget godt. PPT gir skolen vår god 

støtte.  

5 De siste par årene har vi vært veldig fornøyd med samarbeidet med PPT; jeg gir dem 

karakteren 5 (av 6). PPT-leder er dynamisk og dyktig. 

 

Skole Spørsmål 12: Forbedringspunkter for PPT eller systemet ellers? Rektors svar: 

1 Få ned PPTs saksbehandlingstid. 

2 Synet på lukket/åpent kompetansemål (jf. spørsmål 5) bør drøftes videre. 

3 Saksbehandlingstiden for PPTs sakkyndige utredninger bør kortes ned.  
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4 Økt kapasitet i PPT kunne gitt oss enda mer støtte. Vi skulle gjerne ha beholdt to 

kontaktpersoner i PPT.  

5 PPT har for lang saksbehandlingstid. For øvrig er økonomien i Oppegård-skolene på 

et minimum, jf. Kostra-tall. 

 

Revisor oppsummerer at de fem rektorene gjennomgående er meget tilfredse med samarbeidet 

med PPT. PPT utarbeider faglig gode sakkyndige utredninger, og tilrådingene følges så å si 

alltid opp med samme omfang (årstimer) i rektorenes enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Økt kapasitet hos PPT etterlyses, for å redusere saksbehandlingstiden og høyne PPTs tilstede-

værelse ute i skolene.  

3.3 Vurdering 

3.3.1 Spesialpedagogikk i barnehager og skoler 

Oppegård kommune har et omfattende system for å identifisere barn med lærevansker og 

psyko-sosiale/emosjonelle vansker og yte spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesial-

undervisning/tilrettelagt opplæring i grunnskoler. Etter revisors vurdering oppfanges barn 

med særlige behov. Oppegård PPT dekker en viktig funksjon her. PPTs hovedutfordring er å 

overholde tremånedersregelen i individsaker og samtidig arbeide systemrettet.  

 

Oppegård kommune har redusert spesialundervisningen fra 6,7 % av grunnskoleelevene i 

2011 til 5,8 % høsten 2014. Oppegård ligger dermed 2,0 prosentenheter lavere enn landet og 

Kostra-gruppe 13. Oppegård kommune etterlever statlige føringer om at ca. 5 % av grunn-

skoleelevene bør ha enkeltvedtak om spesialundervisning. Oppegårds spesialundervisnings-

prosent er høyest på ungdomstrinnet (7,6 %), slik vanlig er.  

 

Elever i mellomkategorien (gult tiltaksnivå) mottar tilpasset opplæring gjennom en mengde 

kurs og annen særlig tilpasset opplæring i Oppegårds skoler. Dette dokumenteres i den 

enkelte elevs elevmappe. Revisor ser også et behov for å dokumentere kursvirksomheten med 

statistikk for den enkelte skole og hele kommunen, slik at de folkevalgte kan se at skolene har 

et pedagogisk opplegg for elever i mellomkategorien. Det dreier seg om et vidt spekter av 

pedagogiske tiltak, og kommunalsjefen nøler med å pålegge skolene ytterligere rapportering. 

Revisor har forståelse for dette.   

 

3.3.2 Ressurssituasjon 

Spesialpedagogisk hjelp utføres av PPT og barnehagene i samarbeid. For de fleste enkeltved-

tak mottar kommunale barnehager ekstra budsjettmidler; private barnehager mottar kommu-

nalt tilskudd. Ressurssituasjonen er ikke romslig, men likevel ikke til hinder for å fange opp 

barn med særlige behov i kommunale og private barnehager i Oppegård. 

  

Alternative opplæringsarenaer for ca. 30 elever har egne poster i kommunens budsjett. For de 

øvrige 180 elever med enkeltvedtak om spesialundervisning må rektorene finne plass innenfor 

ordinære budsjettrammer, som tar høyde for en normal mengde spesialundervisning. Skolenes 

enkeltvedtak om spesialundervisning følger PPTs sakkyndige tilråding om omfang/årstimer. 

 

3.3.3 Virksomhetenes samarbeid 

Virksomhetene har et nært samarbeid om å fange opp barn med særlige behov. Hver barne-

hage har to faste kontaktpersoner i PPT: en PP-rådgiver (saksbehandler) som utarbeider sak-
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kyndig vurdering, og en spesialpedagog i førskoleteamet som veileder ved barn med enkelt-

vedtak. I tillegg til to – tre rutinemøter årlig oppsøker de barnehagene når barn er henvist til 

sakkyndig vurdering eller har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Både kommunale og 

private barnehager er fornøyd med sine kontaktpersoner og PPTs tilgjengelighet. 

 

Hver skole har 1 – 2 faste PP-rådgivere, som deltar månedlig i møter i skolenes 

spes.ped.team, der de veileder i individsaker og systemtiltak. Sakkyndig utredning utføres 

faglig godt, ifølge rektorene, men saksbehandlingstiden er for lang.  

 

PPTs fire rutinebeskrivelser for spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn gir rutiner. Virksom-

hetsplan for PPT 2015 og Håndbok for PP-tjenesten gir også gode rutiner for PPTs arbeid 

med spesialundervisning i skolene. Samarbeidsrutinene er under revidering. Revisor ser 

behov for oppdatering og sammenslåing av rutinebeskrivelsene. En kortfattet dokumenttittel 

og dato på alle dokumenter er også ønskelig.  
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4 OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL GRUNNSKOLE 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 "Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter 

for aktiv medvirkning i denne." "Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skole-

dag." (Kunnskapsdepartementet, 2008: Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng 

mellom barnehage og skole, s. 9.)  

 Skolene skal motta informasjon om barn som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagene, i 

god tid før skolestart, slik at de kan utføre forberedelser.  

4.2 Fakta 

I august 2015 starter 407 barn i 1. klasse på Oppegårds barneskoler. Dette er et stort kull; i 

august 2014 startet 360 barn på skolen. Hele 97,6 % av skolestarterne kommer fra barnehager 

(kommunale eller private; Årsberetning 2014, s. 48). 

 

Rutinebeskrivelse overgang barnehage – skole (2007) har som vedlegg skjemaet Informasjon 

om enkeltbarn fra barnehage til skole i Oppegård kommune (overføringsskjema). I samråd 

med foreldrene gir barnehagen her skolen informasjon om barnets språk, sosiale fungering, 

lek/venner, motorikk, praktiske ting, konsentrasjon og hjelpetiltak gitt i barnehagen.  

 

Oppegård PPTs notat Arbeidsmodell for førskoleteamet (udatert) skisserer følgende under 

punkt 3 Overføring til skole:  

 "Møte med foreldrene om skolestart høsten året før hvor det avklares skole og behov for 

evnt ekstra tilrettelegging. 

 Arbeidsmøter med skolens ledelse, spes.ped og PPT's skolekontakter. Gjennomgang av 

barn og behov for tilpasning el spesialundervisning. 

 Overføringsmøter med skolene avtales i vårsemesteret med klasselærer SFO leder, foreld-

re, ped.leder i barnehage og spes.ped førskoleteamet. Spes.ped tar initiativ til møtetid og 

sender skriftlig innkallelse. 

 Spes.ped. følger opp med observasjon og veiledning i 1 kl. etter behov. 

 Evaluering av skolestarten med foreldre, lærer SFO, spes.ped og PPT kontakt rundt uke 

40. Skolen innkaller." 

 

For barn med omfattende hjelpebehov starter forberedelsene til overgang rundt ett år før sko-

lestart. For flertallet av barna starter prosessen med innskriving i november, ni måneder før 

skolestart. I februar utfyller barnehagene/foreldrene overføringsskjema for hvert barn og sen-

der dem til de aktuelle skolene.  

 

I april har førskolebarn som skal på samme skole, bli kjent-treff. I mai besøker barnehagene 

skolene med de barna som skal begynne på skolen, som får leke i skolegården. I juni kommer 

barna igjen, nå med sine foreldre; de treffer læreren og får se klasserommet. For barn med 

særlige behov deltar PPT i overføringsmøter i juni.  

Problemstilling nr. 2: I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende ordninger ved overgang 

fra barnehage til grunnskole for barn med særlige behov? 
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Om lag 30 elever får spesialundervisning i alternative opplæringsarenaer. Øvrige ca. 180 spe-

sialundervisningselever får det på sin nærskole. 

 

Alle skoler i Oppegård har universell utforming. Bygningsmessig tilpasning til elever med 

fysisk handicap er derfor sjelden nødvendig. Klassesammensetning er et viktig tema: Skolene 

tilstreber at elever med atferdsproblemer spres, for å unngå at flere kommer i samme klasse. 

 

Informasjon til skolen om barn i barnehage med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp 

krever foresattes samtykke, men taushetsplikt er sjelden en utfordring her. For barn med 

moderate hjelpebehov hender det at foresatte ønsker at barnet skal starte på skolen "med 

blanke ark", men de overbevises som regel om at informasjon til skolen er til barnets beste. 

"Oppegårds lærere håndterer disse barna på en positiv og ikke-stigmatiserende måte," under-

streker PPT-leder.  

 

De fleste av barna med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fra barnehage får en ny sak-

kyndig vurdering etter skolestart.  

 

Styrere og rektorer gir uttrykk for at rutinene for overgang fra barnehager til skoler fungerer 

godt (se kap. 3.2.3 Virksomhetenes samarbeid).  

4.3 Vurdering 

Oppegård kommune har velfungerende rutiner for overgang fra barnehage til grunnskole, her-

under overføringsskjema, overføringsmøter og skolebesøk. Foreldre medvirker ved utfylling 

av overføringsskjema, og barna blir kjent med skolen våren før skolestart.  

 

For barn med stort hjelpebehov starter forberedelsene rundt ett år før skolestart, og PPT deltar 

i overføringsmøte. For flertallet av barna starter forberedelsen til skolestart i februar. Skolene 

oppgir at de blir godt informert om kommende elever med særlige behov.  
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5 PPT'S SAKSBEHANDLINGSTID 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

I Forvaltningslovens § 11 a heter det: "Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken 

uten ugrunnet opphold. […] I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter 

annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mot-

tatt." 

 

Lov og forskrift for PPT angir ikke hvor lang tid saksbehandlingsprosessen kan ta. St.meld. 

nr. 18 (2010 – 2011) Læring og fellesskap anbefaler at kommunen bruker inntil tre måneder 

på å utarbeide sakkyndig vurdering og fatte enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak. Oppe-

gård kommune legger tremånedersfristen til grunn.  

 

Siden formell saksbehandlingsfrist ikke er gitt, registreres ikke saksbehandlingstid ved landets 

PP-tjenester i statistikk, hverken GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) eller Kostra.   

 

Oppegård PPTs saksbehandlingstid vurderes utfra følgende revisjonskriterier:  

 PPTs sakkyndige tilråding og kommunens enkeltvedtak skal avgis innen tre måneder etter 

henvisning av barnet til PPT.  

 Foreløpig svar skal sendes innen én måned. 

5.2 Fakta 

Årsberetning 2014 oppgir (s. 39) at for "Ventetid nye saker PPT" er målet 1,0, mens resultatet 

i 2014 ble 3,0. (Det underforstås måneder her.) Resultatet er markert med rødt, det vil si util-

fredsstillende.  

 

Dette utdypes i Virksomhetsplan for PPT 2015 (s. 7): "Hvilke utfordringer har vi: Vi har fort-

satt for lang ventetid (gjennomsnitt 97 dager pr. 1.1.15), og for mange må vente for å få sine 

vansker vurdert innen rimelig tid." PPT-leder opplyser at "ventetid" vil si dødtiden fra mottak 

av henvisning til inntak, det vil si at PP-rådgiver påbegynner aktiv saksbehandling. Aktiv 

saksbehandling tar gjennomsnittlig 39 dager. Deretter har kommunen satt en frist på 21 dager 

for fatting av enkeltvedtak. I enkelte tilfeller kan det gå noen dager over fordi kommunen ikke 

får kontakt med foresatte, som må samtykke i at enkeltvedtak fattes. 

 

I Forvaltningslovens forstand – og sett fra brukernes side - er også ventetid/dødtid saksbe-

handlingstid. Revisor oppsummerer tidsbruken i skoleåret 2014-15 slik:  

 Ventetid (97 dager) + aktiv saksbehandling (39 dager) = PPTs totale saksbehandlingstid 

for sakkyndig utredning (136 dager, dvs. 4,5 måneder).  

 + Fatting av enkeltvedtak i organisasjon og tjeneste (for barnehager) og skoler (inntil 21 

dager).  

 = Oppegård kommunes totale saksbehandlingstid for fatting av enkeltvedtak om 

spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning (ca. 150 dager, dvs. 5 måneder). 

Problemstilling nr. 3: I hvilken grad tilfredsstiller PPT saksbehandlingstiden som følger av lov 

og forskrift? 
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Å utarbeide en sakkyndig utredning tar ca. 30 arbeidstimer. PP-rådgiverne bruker gjennom-

snittlig 39 dager på dette, fordi møter med barn, foreldre og skole må berammes og fordi de 

arbeider parallelt med andre sakkyndige utredninger og systemarbeid.   

 

PPT-leder forklarer saksbehandlingstiden med at PPT er pålagt nye arbeidsoppgaver/metoder 

de siste årene, særlig TIBIR og ambulerende team. TIBIR, som startet 1.6.2012, medførte 

betydelig opplæring i 2012–14. To PP-rådgivere arbeider som PMTO-terapeuter (40 % stil-

ling hver) uten at PPTs bemanning er økt. Ambulerende team ble gjennomført "innenfor 

rammen" skoleåret 2014–15. Fra august 2015 tilføres budsjettmidler tilsvarende 20 % stilling, 

slik at vikar kan benyttes. TIBIR og ambulerende team vil trolig gi frukter etter noen år i form 

av klart færre henvisninger til PPT og kortere saksbehandlingstid. Den umiddelbare effekten 

har imidlertid vært redusert saksbehandlingskapasitet og lengre saksbehandlingstid. 

 

Når man har kommet på etterskudd og det er opparbeidet en kø/venteliste, er det krevende å 

komme ajour. PPT-leder tilføyer: "For skoler og barnehager kan nok ventetiden oppleves 

lenger enn den er, som følge av førhenvisningsarbeidet. En del klienter får rask saksbehand-

ling, men de sammensatte sakene drar opp gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Lang saksbe-

handlingstid/ventetid er helt klart Oppegård PPTs hovedutfordring."  

 

PPT avholder felles personalmøter én gang i måneden (3 timer). I tillegg kommer PP-råd-

givermøter og førskoleteammøter én gang i måneden. Innkomne saker (henvisninger) fordeles 

av PPTs inntaksteam til saksbehandlere, primært til barnehagens eller skolens kontaktperson, 

men faglig bakgrunn og ledig kapasitet vektlegges også. PPT har m.a.o. en felles venteliste, 

det vil si en bunke av mottatte henvisninger som ikke er fordelt. Innen et par uker sendes 

bekreftelsesbrev til foresatte, slik at Forvaltningslovens krav til foreløpig svar innen én måned 

oppfylles. Brev om inntakssamtale sendes senere. 

 

PPT er sårbar ved sykefravær og permisjoner, da det er vanskelig å få tak i vikar. PPTs med-

arbeidere hadde i 2014 et nærvær på 93,2 %, det vil si at sykefraværet (6,8 %) er moderat. 

Medarbeidernes tilfredshet var gjennomsnittlig 4,9 (av 6). Høyt nærvær, medarbeidertilfreds-

het og fagkompetanse oppsummeres som positivt under "fokusområde medarbeidere og 

arbeidsformer" i virksomhetsplanen (s. 8).   

 

Oppegård PPT har ca. 63 klienter (aktive individsaker i barnehager og skoler) per PP-rådgi-

ver; i tillegg kommer systemsaker. Dette er om lag på nivå med Ski PPT (70 klienter per PP-

rådgiver, jf. PPT i skole og barnehage, forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune, s. 27).  

 

Oppegård PPTs personell har, ifølge PPT-leder, "stått stille" på 15,8 årsverk i ti år, samtidig 

som befolkningen har vokst. Flere årsverk ønskes derfor av PPTs ansatte. Barnehager og 

skoler som PPT samarbeider med, støtter dette. 

5.3 Vurdering 

Forvaltningslovens krav til foreløpig svar innen én måned etterleves gjennom sending av 

bekreftelsesbrev til foresatte. PPTs sakkyndige utredninger tar i gjennomsnitt 136 dager, 

inkludert 97 dager med venting/dødtid. Fatting av enkeltvedtak tar inntil 21 dager. Oppegård 

kommunes enkeltvedtak foreligger etter gjennomsnittlig rundt 150 dager, det vil si fem måne-

der. Kommunen sprenger dermed tremånedersfristen med to måneder i gjennomsnitt.  
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PPTs saksbehandlingstid bør reduseres med to måneder, slik at tremånedersfristen for sakkyn-

dig utredning og enkeltvedtak holdes. For å få til dette, bør PPTs kapasitet (årsverk) så vel 

som arbeidsmåte (rutiner) vurderes.  

 

Når det gjelder arbeidsmåten, er administrasjonen nærmest til å finne forbedringspunkter, 

f.eks. gjennom en såkalt Lean-prosess. Revisor ser noen grep som kan vurderes: "Ventetid" 

bør fokuseres mindre; total saksbehandlingstid fokuseres mer. Mottatte henvisninger kan for-

deles umiddelbart til PP-rådgiver. Sakkyndige utredninger kan utarbeides noe mer kortfattet. 

Korte personalmøter kan avholdes hver 14. dag.  
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6 TILFREDSHET BLANT BRUKERNE AV PPT 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

Tilfredsheten blant brukerne av PP-tjenesten (foresatte) kan gjelde en rekke forhold, som 

kommunikasjon, foresattes medvirkning, kvalitet på sakkyndig utredning og saksbehand-

lingstid. Klager til fylkesmannen er én indikator på brukertilfredshet. Brukerundersøkelser og 

innbyggerundersøkelser er andre indikatorer. 

 

Tilfredsheten blant brukerne (foresatte) av Oppegård PPT vurderes utfra følgende revisjons-

kriterier: 

 Klager fra PPT-brukere til fylkesmannen skal være få.  

 Brukerne av PP-tjenesten skal gi uttrykk for tilfredshet med tjenesten.  

6.2 Fakta 

Kommunens hjemmeside opplyser at "Klagefristen er for de fleste sakstyper tre uker". PPT-

leder opplyser at man formelt sett ikke kan klage på en sakkyndig vurdering, men etter inn-

spill kan PPT skrive en tilføyelse der man f.eks. retter faktafeil. Klage på enkeltvedtak sendes 

til skolens rektor (eller til organisasjon og tjeneste for førskolebarn). Dersom klagen tas til 

følge, endres vedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge, sendes saken til Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus, som avgjør saken.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mottatt følgende klager på enkeltvedtak om 

spes.ped.hjelp/spesialundervisning i Oppegård kommune de senere år: 

 2012: En klage på enkeltvedtak vedrørende omfang på spesialpedagogisk hjelp i en 

kommunal barnehage. Kommunen fikk medhold av fylkesmannen.  

 2013: En klage på kommunens nei til fremskutt skolestart for et barn (Opplæringslovens § 

2-1). Kommunen fikk medhold av fylkesmannen. 

 2014: Ingen klager til fylkesmannen. 

 2015, 1. halvår: Ingen klager til fylkesmannen.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ikke hatt tilsyn med Oppegård PPT de senere år.  

 

PPT-leder opplyser at siste brukerundersøkelse i PPT ble gjennomført høsten 2011. Under-

søkelsen, som hadde lav svarprosent, viste jevnt over fornøyde foresatte, men de var misfor-

nøyde med ventetid før inntak.  

 

20 brukere av TIBIR/PMTO ble våren 2015 spurt om sin nytte av foreldreveiledningen. Bru-

kertilfredsheten er høy: Foreldrene opplever at de har nytte av kompetansen, og barna viser 

bedre fungering enn før foreldreveiledningen.  

6.3 Vurdering 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mottatt få klager på Oppegård PPT: én klage i 2012, én 

klage i 2013 (kommunen fikk medhold i begge saker) og ingen klager i 2014. 

Problemstilling nr. 4: Hva er tilfredsheten blant brukerne av PP-tjenesten? 
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PPT-leder anser at PPTs sakkyndige utredninger og systemarbeid er grundig. Hennes inntrykk 

er at brukerne er godt fornøyd med kommunikasjon og faglig kvalitet, men ikke med saksbe-

handlingstiden.  

 

I mangel av en fersk brukerundersøkelse kan revisor ikke konkludere helt sikkert om 

brukertilfredsheten. Det lave antall klager til fylkesmannen og uttalelser til revisor fra barne-

hager (styrere og støttefunksjonen organisasjon og tjeneste) og skoler (rektorer) tilsier imid-

lertid at tilfredsheten er høy, bortsett fra med saksbehandlingstiden. 

 

Oppegård kommune planlegger å gjennomføre en bred innbyggerundersøkelse (Bedrekom-

mune.no) i 2016. PPT-leder er skeptisk til å bruke tid på brukerundersøkelser; hun prioriterer 

å få ned saksbehandlingstiden. Revisor foreslår at PPT foretar brukerundersøkelse ett kvartal 

per år, gjerne i form av et én-sides skjema med 5 – 6 spørsmål og avkrysning på en skala.  

 

 

 

 

  



 Follo distriktsrevisjon IKS: PPT i skole og barnehage – Oppegård kommune 

 

33 

7 LITTERATUR 

1. Norges Kommunerevisorforbund, 2011: RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 

www.nkrf.no.  

2. Justis- og beredskapsdepartementet, LOV-1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (Forvaltningsloven).  

3. Justis- og beredskapsdepartementet, LOV-2000-04-14-31: Lov om behandling av person-

opplysninger (Personopplysningsloven). 

4. Kunnskapsdepartementet, LOV-1998-07-17-61: Lov om grunnskolen og den vidare-

gåande opplæringa (Opplæringsloven).  

5. St.meld. nr. 18 (2010 – 11) Læring og fellesskap.  

6. Kunnskapsdepartementet, LOV-2005-06-17-64: Lov om barnehager (Barnehageloven).  

7. Kunnskapsdepartementet, FOR-2006-03-01-266: Forskrift om rammeplan for barneha-

gens innhold og oppgaver.  

8. Kunnskapsdepartementet, rundskriv F-04-13: Informasjon om endringer i opplærings-

loven og privatskoleloven (spesialundervisning m.m.). 

9. Kunnskapsdepartementet, 2008: Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom 

barnehage og skole.  

10. Utdanningsdirektoratet, 2014: Utdanningsspeilet 2014. www.udir.no. 

11. Utdanningsdirektoratet, 2014: Skoleporten. 

12. Utdanningsdirektoratet, 2014: Grunnskolens Informasjonssystem. www.gsi.udir.no 

13. Utdanningsdirektoratet, 2014: Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 

14. Utdanningsdirektoratet, 2006: Læreplanverket for Kunnskapsløftet, L 06. 

15. Fylkesmannen i Oslo og Akershus: www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus  

16. Statistisk sentralbyrå, 2015: Kostra-statistikk 2014 (endelige tall, 26.6.2015). www.ssb.no 

17. Fasting, Rolf Bjarne, 2014: Med rett til læring: systemarbeid som praksis. Spesialpedago-

gikk nr. 3/2014. 

18. Nordahl, Thomas, og Hausstätter, R.S., 2009: Spesialundervisningens forutsetninger, 

innsatser og resultater. Høgskolen i Hedmark. 

19. Oppegård kommune, 2015: Virksomhetsplan for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

2015.  

20. Oppegård kommune, 2015: Årsberetning 2014. 

21. Oppegård kommune, 2014: Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag. 

22. Oppegård kommune, 2014: Elevnærvær (fraværsrutiner).  

23. Oppegård kommune, 2010 – 2014: Diverse rutinebeskrivelser for spesialpedagogisk hjelp 

til førskolebarn. 

24. Oppegård kommune, 2007: Rutinebeskrivelse overgang barnehage – skole.  

25. Arnesen, Anne m.fl., Universitetsforlaget, 2014: Positiv læringsstøtte.  

26. Follo distriktsrevisjon, 2015: PPT i skole og barnehage, forvaltningsrevisjonsrapport for 

Ski kommune.  

27. Follo distriktsrevisjon, 2008: Spesialundervisning i grunnskolen, forvaltningsrevisjons-

rapport for Oppegård kommune. 

 

 

 

 

  

http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus


 Follo distriktsrevisjon IKS: PPT i skole og barnehage – Oppegård kommune 

 

34 

VEDLEGG 1: OPPLÆRINGSLOVEN – SKOLEREFORMER 

Opplæringsloven – noen utdrag 

§ 1-3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats  

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lære-

kandidaten. 

 

§ 5-1 Rett til spesialundervisning  

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæ-

ringstilbodet, har rett til spesialundervisning.  

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på ut-

viklingsutsiktene 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. 

 

§ 5-3 Sakkunnig vurdering  

Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller 

vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av 

dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervis-

ning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. Den sakkunnige vurderinga skal blant anna 

greie ut og ta standpunkt til: eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet; lærevans-

kar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa; realistiske opplæ-

ringsmål for eleven; om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære 

opplæringstilbodet; kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod. Departementet 

kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga.  

Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, 

skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen 

meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1 eller § 5-7. 

 

§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning  

Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige 

for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. 

Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til 

rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor 

det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir 

gjort sakkunnig vurdering. 

Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesial-

undervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei 

avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslova, har eleven eller 

foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å 

uttale seg før det blir gjort vedtak.  

Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og for-

eldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn. 

 

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa og om kompetansekrav  

Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spe-

sialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast 

individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho 
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skal drivast. 

Skolen skal ein gong i året utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og 

ei vurdering av utviklinga til eleven. Utviklinga til eleven skal vurderast ut frå måla som er 

sette i den individuelle opplæringsplanen til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til 

eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. 

 

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste  

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den 

pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre 

kommunar eller med fylkeskommunen.  

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 

leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske 

tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departe-

mentet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta. 

 

§ 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder  

Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har 

rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foresatterådgiving. Hjelpa kan knytast til bar-

nehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige 

tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sak-

kunnig instans. 

 

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper  

I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for 

sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til van-

leg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basis-

gruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig 

forsvarleg. 

 

Skolereformer de senere år  

 1997: Reform 97 trådte i kraft. Dette var en grunnskolereform som innførte skolestart for 

seksåringer og tiårig skolegang, samt et nytt læreplanverk. 

 2001: Regjeringen nedsatte Kvalitetsutvalget.  

 2004: Nasjonale prøver ble gjennomført for første gang – i basisfagene norsk, matematikk 

og engelsk. Skolenes resultater ble publisert på nettstedet Skoleporten.no. 

 2006: Kunnskapsløftet trådte i kraft. Denne skolereformen omfattet hele grunnopplæ-

ringen (grunnskole, videregående skole og voksenopplæring). Reformen vektla grunnleg-

gende ferdigheter i alle fag, og nye læreplaner med opplæringsmål (kompetansemål) ble 

utarbeidet. Hovedprinsipper ble oppsummert i Læringsplakatens 11 punkter, bl.a. 

"fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter" (Opplæringslovens § 1-3 Tilpassa 

opplæring og tidleg innsats). Et kompetanseløft blant skoleledere og lærere ble iverksatt 

for å heve kvaliteten i norsk skole.  

 2013: Kunnskapsdepartementet sendte ut rundskriv (F-04-13) om skolens plikt til å vur-

dere utbyttet av opplæringen før eleven henvises til PPT for sakkyndig utredning (Opplæ-

ringslovens § 5-4). Halvårsrapportering ble erstattet med årlig rapportering av spesial-

undervisningen til den enkelte elev (§ 5-5). 
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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