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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 Ski kommune vedtok i møte 28.10.2014 (sak 34/14) forvaltningsrevisjon 

2015, herunder prosjektet PPT i skole og barnehage. Follo distriktsrevisjon IKS fremla pro-

sjektplan i møte 25.11.2014, som ble vedtatt.   

 

Revisor takker for godt samarbeid med Ski kommune i prosjektet. 

1.2 Sammendrag 

Follo distriktsrevisjon IKS har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt Ski kommunes Peda-

gogisk-psykologiske tjeneste (PPT) sitt arbeid i skoler og barnehager. Problemstillingene er: 

oppfanging av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, overgang fra barnehage til grunn-

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

konkluderer med at PPTs tjenesteyting ansees som god og hurtig av skoler og barnehager. 

Også PPTs brukere (foresatte) uttrykker høy tilfredshet.  

 

Høsten 2014 mottok 7,4 % av Ski kommunes grunnskoleelever spesialundervisning. Basert på 

statlige signaler har Ski kommune som mål å senke andelen til ca. 5 %. Dette krever økt sats-

ning på tilrettelagt opplæring i form av systemtiltak, herunder kurs og gruppetimer, for elever 

i mellomkategorien. Ski kommunes innsats bør særlig rettes inn mot ungdomstrinnet, der 11,4 

% av elevene mottok spesialundervisning høsten 2014.   

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på kontrollutvalgets problemstillinger: 

 

1.3.1 Oppfange barns behov for spesialpedagogisk hjelp 

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp fanges i høy grad opp av Skis barnehager, skoler 

og PPT. Ressurssituasjonen er ikke et hinder for å fange opp barn med særlige behov i kom-

munale og private barnehager i Ski, fordi kommunen setter inn nødvendig personell til utfø-

ring av spesialpedagogisk hjelp. Skolenes enkeltvedtak om spesialundervisning følger PPTs 

sakkyndige tilråding og avhenger ikke av budsjett. Noen skoler anser ressurssituasjonen som 

god, mens ansatte ved andre skoler uttaler at budsjettet setter visse begrensninger på tilpasset 

opplæring i form av systemtiltak.  

 

Samarbeidet mellom virksomhetene om å fange opp barn med særlige behov fremstår som 

meget godt. Private og kommunale barnehager gir uttrykk for at de er meget tilfreds med 
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samarbeidet med PPT både i enkeltsaker og systemarbeid. De setter pris på å ha en fast PP-

rådgiver som er tilgjengelig, besøker sin barnehage regelmessig og deltar i halvårlige 

kontaktmøter.  

 

Også skolene gir uttrykk for høy tilfredshet med PPT. Deres faste PP-rådgivere er tilgjenge-

lige, besøker skolen hyppig og deltar månedlig i møter i skolenes ressursteam. PPTs sakkyn-

dige utredning beskrives som faglig, kommunikasjonsmessig og tidsmessig god. PPTs veiled-

ning i systemtiltak oppleves nyttig. Lærere gir uttrykk for at ressursteam og PPT gir dem 

trygghet.  

 

1.3.2 Overgang fra barnehage til grunnskole 

Ski kommune har en velfungerende ordning for overføring av barn fra barnehager til grunn-

skoler – med overføringsskjema, overføringsmøte, foreldremøte, vennskapsgrupper og skole-

besøk. For barn med moderat hjelpebehov starter forberedelsene i januar, syv måneder før 

skolestart. For barn med stort hjelpebehov, starter forberedelsene 1 – 2 år før skolestart. Sko-

lene oppgir at de blir godt informert om kommende elever med særlige behov.    

 

1.3.3 PPTs saksbehandlingstid 

I henhold til statlige styringssignaler legger Ski kommune til grunn tre måneders saksbehand-

lingstid for PPTs sakkyndige vurdering og fatting av enkeltvedtak. Kommunen overholder 

tremånedersfristen i de aller fleste sakene. Brukerne (foresatte) gir uttrykk for at PPT arbeider 

raskt. PPTs prioritering av sakkyndig utredning kan gi noe ventetid for systemarbeid.    

 

1.3.4 Tilfredshet blant brukerne av PPT 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mottok én klage på Ski PPT i 2013 og én klage i 2014, noe 

revisor vurderer som få klager. Brukerundersøkelsen ved Ski PPT i 2011 viste relativt høy 

skår for PP-rådgivernes måte å møte brukerne på og deres rapport fra den sakkyndige utred-

ningen.  Minst fornøyd var brukerne med tidsbruken, som den gang var lang. Revisors tele-

fonintervju med ti foresatte til barn som er utredet av PPT i 2014/15, viser gjennomgående 

meget høy tilfredshet med PPTs arbeidsmåte; det gjelder både kompetanse, kommunikasjons-

stil og tidsbruk. Uttrykk som "veldig positivt møte med PPT" og "vårt barn har fått en hjelp vi 

ikke turte å håpe på" går igjen fra brukerne. 

1.4 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon anbefaler Ski kommune å gjennomføre følgende tiltak:  

 Ski kommune bør arbeide videre med å erstatte spesialundervisning for elever i 

mellomkategorien med systemtiltak, som kurs og gruppetimer. Især ungdomstrinnet, der 

11,4 % av elevene får spesialundervisning, bør satse mer på systemtiltak.  

 PPT bør innføre rutinemessig brukerundersøkelse av PPTs brukere, f.eks. noen måneder i 

året. Kommunen bør dessuten gjennomføre en innbyggerundersøkelse i 2016.  

 

     
Steinar Neby      Didrik Hjort 

revisjonssjef      avdelingsleder forvaltningsrevisjon  
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget vedtok følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Undersøke 

kvaliteten av Ski kommunes arbeid med å gi barn med særlige behov, pedagogisk psykologisk 

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 de fire problemstillingene: 

1. Oppfange barns behov for spesialpedagogisk hjelp: I henhold til Opplæringsloven skal 

PPT arbeide med spesialpedagogikk, men også almenpedagogikk 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 

 

 Ressurssituasjonen: Her gir vi statistiske data om ressursbruken, der Ski kommune 

sammenliknes med andre kommuner. Også barnehagestyreres og skolelederes vurde-

ring av ressurssituasjonen gjengis. 

 Samarbeid mellom virksomhetene: Her berøres PPTs samarbeid med 29 barnehager 

(20 kommunale og 9 private) og 11 grunnskoler. PPT har også sakkyndighetsansvar 

for Ski voksenopplæring, men dette faller utenfor prosjektet.    

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

gjelder overgang fra barnehage til skole. 

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

fatting av enkeltvedtak legges til grunn. 

4. Tilfredshet blant brukerne av PPT: "Brukerne av PP-tjenesten" forstås som foresatte til 

barn som har blitt sakkyndig utredet av PPT.  

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Ski hadde en befolkningsvekst på 235 innbyggere (+0,8 %) i 2013 og 233 innbyggere (+0,8 

%) i 2014. Ski har 29 775 innbyggere per 1.1.2015.  
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Ski kommune har sum frie inntekter på 1,44 mrd. kr i budsjett 2015. Administrativ organise-

ring omfatter rådmann og tre kommunalsjefer, samt 32 virksomheter
1
: 

 

  
Nettverk oppvekst (venstre kolonne i organisasjonskartet) ledes av kommunalsjef oppvekst 

Kjell-Arne Ekeberg. Nettverk oppvekst sorterer under utvalg for oppvekst og kultur.  

 

                                                           
1
 Virksomhet er grunnleggende enhet – resultatenhet – i Ski kommunes organisasjon. Virksomheters navn 

skrives i denne rapport med stor forbokstav, for tydelighetens skyld. 
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Ski kommune har 20 kommunale barnehager med til sammen 1409 barnehageplasser, som er 

organisert i virksomheten Kommunale barnehager. Det er videre ni private barnehager. Ski 

har til sammen 29 barnehager. (I tillegg kommer tre familiebarnehager, som også er private, 

og to åpne barnehager.) Barnehagene har samordnet opptak gjennom Ski kommune. 

 

Organisasjonskartet omfatter 11 grunnskolevirksomheter. (Skotbu barneskole er organisert 

under Kråkstad barne- og ungdomsskole.) Follo barne- og ungdomsskole (FBU) er en inter-

kommunal spesialskole for 60 elever fra de syv Follo-kommunene, hvorav 14 elever fra Ski. 

Ski kommune er vertskommune, og Ski PPT har sakkyndighetsansvar for alle elevene ved 

FBU.  

 

Ved kommunens omorganisering i 2012 ble Pedagogisk virksomhet etablert med Arnfinn 

Almås som virksomhetsleder. PPT ble da en avdeling i Pedagogisk virksomhet, som har 

følgende organisering: 

 

 
 

Pedagogisk virksomhet har netto driftsutgifter på 122,8 mill. kr, hvorav 68,1 mill. kr går ut i 

tilskudd til private barnehager og familiebarnehager, i budsjett 2015. Pedagogisk virksomhet 

har 76,4 årsverk fordelt på stab og tre avdelinger:  

 Virksomhetsleder og stab/merkantil har 2,5 årsverk. 

 Ski voksenopplæring har 21,3 årsverk. Voksenopplæringen underviser innvandrere og psy-

kisk utviklingshemmede m.fl.   

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har 13,0 årsverk, etter å ha blitt styrket med 1 års-

verk i 2014. PPT utarbeider sakkyndige vurderinger om barnehagebarn og elevers behov 

for spesialpedagogiske tiltak og bidrar i kompetanse- og organisasjonsutvikling av barne-

Pedagogisk 
virksomhet 

Ski 
voksenopplæring 

Grunnskoleenhet 

Spesialpedagogisk 
enhet 

Logopedisk team 
Pedagogisk– 
psykologisk 

tjeneste 

Skole– og 
barnehage 

avdeling 

Spesialpedagogisk 
team (SPT) 

Verkstedvegen 
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hager og skoler. Anne Line Holen, som har profesjonsstudiet i pedagogisk psykologi fra 

Universitetet i Oslo, tiltrådte som leder for PPT i 2012.
2
 Alle PPT-ansatte har mastergrad 

eller tilsvarende fra universitet, hovedsakelig i pedagogisk psykologi og spesialpedago-

gikk med spesialisering/videreutdanning i logopedi, psykiske lidelser, skolevegring m.m.   

 Skole- og barnehageavdeling har 39,6 årsverk, inkludert 25 årsverk i spesialpedagogisk 

team (SPT). Skole- og barnehageavdelingen fatter enkeltvedtak om spesialpedagogisk 

hjelp, og SPT gir den spesialpedagogiske hjelpen til barn både i kommunale og private 

barnehager. Avdelingen har ansvar for overordnet kvalitetsutvikling for skoler og barne-

hager, herunder oppfølging av kommunens Handlingsplan for barnehage, skole og SFO. 

Avdelingen følger opp statlige satsninger og utarbeider årlig tilstandsrapport til Utdan-

ningsdirektoratet for skoler og barnehager. Avdelingen tildeler driftstilskudd til private 

barnehager og har ansvar for hovedopptak i barnehager. Verkstedvegen, som er alternativ 

opplæringsarena for 13 ungdomsskoleelever, hører også inn under avdelingen. 

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 

avvik, 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 

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

for verifisering av fakta. Endelig 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
 Som del av stillingen er PPT-leder også mentor ved Norsk senter for studier av problematferd og innovativ 

praksis AS (Atferdssenteret), som er heleid av Universitetet i Oslo. Atferdssenteret, som ble etablert i 2003, 

finansieres av Barne-, ungdoms– og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. 

Atferdssenteret bidrar til at barn/unge med atferdsproblemer, deres familier og skoler får forskningsbasert hjelp.  
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2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Våre kilder til revisjonskriterier er: 

 Forvaltningsloven. 

 Opplæringsloven (se vedlegg 1). 

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

 

Kontrollperioden er hovedsakelig 2013 – 2015. Metoden i forvaltningsrevisjonsprosjektet er 

dokumentanalyse, statistisk analyse og intervju. I dokumentanalysen har vi lagt til grunn 

ferske styringsdokumenter fra Ski kommune, jf. litteraturliste, og en dokumentsamling fra 

PPT-leder. Revisor har valgt å sitere et dusin avsnitt fra Budsjett og handlingsplan 2015 – 

2018, fordi de forklarer og dokumenterer vesentlige punkter på fagområdet.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ikke hatt tilsyn med Ski PPT de senere år. Fylkesman-

nen utførte tilsyn med Ski kommunes voksenopplæring for psykisk utviklingshemmede i 

2012.   

 

Spesialundervisning i grunnskolen (30.4.2008) er tittelen på en forvaltningsrevisjonsrapport 

som Follo distriktsrevisjon utarbeidet for Ski kommune. Vi ga syv anbefalinger, bl.a. at sko-

lene burde "etablere rutiner for å registrere hvilken spesialundervisning elevene faktisk får" 

og at "Ski kommune sikrer at skolene får tilstrekkelige midler til… spesialundervisning".  

 

Når det gjelder statistisk analyse, har vi benyttet Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-sta-

tistikk. Kostra er regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner gitt av Kommu-

nal- og moderniseringsdepartementet. SSB publiserer årlig Kostra-statistikk med nøkkeltall 

for alle kommuner. SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 Kostra-grupper. Ski inngår i 

Kostra-gruppe 13, som omfatter 45 kommuner med over 20 000 innbyggere utenom de fire 

største byene. (Også Oppegård kommune inngår i denne gruppen.) Dette er kommuner som 

likner Ski og som det er mest korrekt å sammenlikne med. Kommunesammenlikning gir et 

nyttig fugleperspektiv på kommunen.  

 

Når det gjelder intervju, har revisor hatt møter med tre ansatte og telefonintervju med 25 per-

soner (15 ansatte og 10 brukere). Åtte barnehagestyrere og fem ressursteamkoordinatorer/ 

rektor ble tilfeldig utplukket av revisor. Når det gjelder brukere av PPT i 2014/15, innhentet 

PPT samtykke til å bli kontaktet av revisor fra 13 foresatte, hvorav revisor plukket ut 10. 

Dette er et smalt og ikke tilfeldig utvalg, men revisor antar at uttalelsene fra de 10 foresatte 

indikerer brukernes tilfredshet generelt. 

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Milepæl:  

28.10.2014: 

 

Kontrollutvalget vedtok forvaltningsrevisjonprosjektet PPT i skole og barnehage 

og bestilte det fra Follo distriktsrevisjon IKS. 

25.11.2014: Follo distriktsrevisjon fremla prosjektplan for kontrollutvalget, som vedtok 

prosjektplanen.  

9.1.2015: Oppstartsbrev sendt til rådmann Audun Fiskvik. 
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22.1.2015: 

 

Oppstartsmøte avholdt med kommunalsjef oppvekst Kjell-Arne Ekeberg, som 

rådmannen utpekte som kontaktperson for prosjektet, og virksomhetsleder 

Pedagogisk virksomhet Arnfinn Almås.
3
  

30.1.2015: Møte med PPT-leder Anne Line Holen. Revisor gjennomgikk to mapper for barn. 

16.2.2015: Telefonintervju med 8 barnehagestyrere. 

19.2.2015: Telefonintervju med virksomhetsleder Kommunale barnehager Irene Eriksen 

Mørk og avdelingsleder skole- og barnehageavdeling Janne Roven.  

2.3.2015: Møte med PPT-leder. 

3.3.2015: Telefonintervju med 10 foresatte til barn som har vært utredet av PPT.  

5.3.2015: Telefonintervju med 1 rektor og 4 ressursteamkoordinatorer ved 5 skoler. 

10.3.2015: Verifiseringsmøte med kommunalsjef oppvekst og virksomhetsleder Pedagogisk 

virksomhet. Samt statistikk-sjekk med virksomhetsleder 18.3. 

18.3.2015: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

7.4.2015: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

12.5.2015: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 

 

Ved å holde fokus på de bestilte problemstillingene og ha en rød tråd gjennom revisjonsrap-

porten, gir den forhåpentligvis relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres gjennom 

faktainnsamling fra en rekke kilder (triangulering), intervjuobjekters verifisering av samtale-

referater og rapportutkast og kvalitetssikring internt i Follo distriktsrevisjon IKS.  

  

                                                           
3
 Informanters navn oppgis første gang, deretter kun tittel. 
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3 OPPFANGE BARNS BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP 

 

 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

PPT er en lovpålagt tjeneste for kommunene, jf. Opplæringslovens § 5-6 (se vedlegg 1). 

Utdanningsdirektoratet redegjør slik for PP-tjenesters virkeområde (Utdanningsspeilet 2014, 

s. 135): "Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat. Tjenesten har ansvar for 

å utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det, overfor både elever i skolen og barn 

under opplæringspliktig alder (individrettet arbeid). Tjenesten har også et lovfestet ansvar for 

å bidra i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolen (systemrettet arbeid). Å 

arbeide systemrettet 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 veile-

dere, enten på skolenivå som del av en organisasjonsutvikling eller på kommunenivå ved å 

bygge tverretatlig 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.) 

 

Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider følgende under overskriften Tidlig innsats: 

"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." 

 

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 ca. 5 % spesial-

undervisning må anses som et statlig styringssignal. 

 

Ski kommune fulgte opp dette i prosjektet Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring i 

2009. Virksomhetsplan for Pedagogisk virksomhet for 2015 har en side om PPT der bl.a. føl-

gende mål oppgis: "Bedre tilpasset opplæring og redusert behov for spesialpedagogiske tiltak 

– barnehage/skole/voksenopplæring... Spesialundervisning 4,9 %." Måltallet er forankret i 

kommunens politiske vedtak over flere år.   

 

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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Ski kommunes oppfanging av barn med behov for spesialpedagogisk hjelp vurderes utfra føl-

gende revisjonskriterier:  

 Skolene skal utprøve tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplærin-

gen. Dersom tilrettelegging ikke er tilstrekkelig, skal eleven henvises til PPT for sakkyn-

dig vurdering av opplæringstiltak og eventuelt enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 Kommunens enkeltvedtak om spesialundervisning skal rom regel angi minst like mange 

årstimer for spesialundervisning/assistentbruk som PPTs sakkyndige tilråding.   

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

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

barn som har rett til det. 

 PPTs samarbeid med skoler, barnehager m.fl. skal beskrives som godt av disse.  

3.2 Fakta 

3.2.1 Spesialpedagogikk i Ski – hovedtrekk 

Helhet og forebygging 

Skis 4200 grunnskoleelever oppnår samlet sett gode faglige resultater i nasjonale prøver: 

"Ambisjonen om å være blant den beste tredjedelen i landet er for første gang oppnådd. Alle 

trinnene har resultater som er bedre enn eller på lik linje med landets resultater." (Budsjett og 

handlingsplan 2015 – 2018, s. 76.)  

 

Kommunalsjef oppvekst påpeker at Ski kommune nå høster fruktene av flere års innsats innen 

fire viktige satsingsområder/prosjekter:  

1. Prosjekt Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring – med driftsfase fra 2010.  

2. Retningslinje for håndtering av elevfravær og bekymringsfullt skolefravær (1.1.2015), 

samt Veileder for arbeid med bekymringsfullt skolefravær (høst 2014).  

3. Handlingsplan for barnehage, skole og SFO 2013 – 2022, som forankrer arbeidet og rulle-

res annethvert år.   

4. Tverrfaglig samarbeid mellom barnehager/skoler og Familiens hus, med avdelingene 

forebyggende og barnevern, for tettere oppfølging av barn og familier.  

 

Kommunalsjefen er opptatt av forebygging og nevner TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko-

sonen). Budsjett og handlingsplan 2015 – 2018 (s. 72) omtaler det slik: "Dersom kommunen 

klarer å identifisere barn som er i risikosonen for å utvikle atferdsproblemer, vil det kunne 

settes inn tiltak og gis foreldreveiledning på et tidlig tidspunkt, før atferdsproblemene har blitt 

for store… Bruk av TIBIR vil på sikt gi resultater i form av bedre foreldreferdigheter og mer 

helhetlig innsats for barn i risiko." TIBIR er organisert under Familiens hus' avdeling fore-

byggende, men fremheves også under handlingsplanens kapittel om grunnskole. 

 

Kommunalsjefen opplyser at Ski kommune tilbyr foresattekurs over åtte kurskvelder, som 

forhåpentlig kan forebygge psykiske vansker blant barn og unge. Han fremhever også Ski 

kommunes tiltak mot skolefravær: "Voksensamfunnet bør gjøre det entydig klart for barnet at 

det skal gå på skole. Nøkkelordet i Ski kommunes ferske retningslinje for håndtering av 

bekymringsfullt skolefravær er derfor rask reaksjon."  
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Kommunalsjefen mener at Ski kommunes spesialpedagogikk i skole og barnehage holder høy 

standard.
4
 "Men vanskebildet endrer seg; videre utvikling av pedagogikken til beste for barn 

og unge er derfor nødvendig," uttaler kommunalsjefen.  

 

Organisering 

Organisasjonskartet (s. 6) viser at Ski kommune har samlet alle virksomheter som yter tje-

nester til barn og unge i nettverk oppvekst. Ansvaret ligger tydelig hos kommunalsjef opp-

vekst. 

 

Spes.ped.arbeidet er organisert forskjellig i Ski kommunes barnehager og grunnskoler:  

 Barnehagene har en sentralisert modell: De er samlet i én virksomhet – Kommunale 

barnehager. Spes.ped.personell i barnehagene er ansatt i spesialpedagogisk team (SPT) i 

Pedagogisk virksomhet.  

 Skolene har en desentralisert modell: Hver grunnskole er én virksomhet. Spes.ped.perso-

nell er ansatt ved den enkelte skole. Hver skole har et ressursteam som bistås av PPT. 

 

PPT har et førskoleteam med to PP-rådgivere som er dedikert for barnehagene. Øvrige PP-

rådgivere har sine faste skoler. "PP-tjenesten i denne kommunen må betraktes som en sentra-

lisert tjeneste... med et felles sett forståelser som grunnlag for arbeidet i skolenes ressurs-

team." (Rolf Fasting, 2014.) 

 

PPT er organisert som en avdeling i Pedagogisk virksomhet. PPT-leder anser dette som en 

robust organisering, og hun har god dialog med virksomhetsleder.  

 

Spesialpedagogikk i barnehager 

Skis 29 kommunale og private barnehager har ca. 2000 barn, hvorav ca. 45 barn (2,3 %) har 

enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dette er på nivå med landet (2,4 %).  

 

På bakgrunn av PPTs sakkyndige tilråding fatter skole- og barnehageavdelingen enkeltvedtak 

for barnehager. Flesteparten av de 45 barnehagebarna med hjelpetiltak har medisinske eller 

store emosjonelle vansker eller autismespekter-forstyrrelse (inkludert asperger).  

 

Ski kommune setter inn 25 årsverk i spesialpedagogiske tiltak i barnehagene – også de pri-

vate. Flertallet av de 45 barna har inntil ti timer spesialpedagogisk hjelp i uken, mens de med 

størst hjelpebehov mottar 25 timer per uke. Veiledning av barnehagepersonell og foresatte 

inngår i den spesialpedagogiske hjelpen. 

 

Spesialundervisning i grunnskoler 

Etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 steg spesialundervisningen i hele landet – også 

Ski kommune. Spesialundervisning nådde en topp i 2011 på 8,6 % av grunnskoleelevene i 

landet og 10,2 % i Ski:
 
 

 

                                                           
4
 Rolf Fasting, som er dosent i spesialpedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, Høgskolen i Oslo, 

har utført en pilotstudie i "en av Oslos randkommuner" (Ski). Se hans artikkel Med rett til læring: systemarbeid 

som praksis i tidsskriftet Spesialpedagogikk nr. 3/2014. 
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Kilde: Ssb.no/Kostra/D1 Konsern – Grunnskoleopplæring. 

 

Ski kommune reduserte spesialundervisningen fra 10,2 % av grunnskoleelevene i 2011 til 8,1 

% i 2013. Dette er lavere enn landet med 8,3 %, men høyere enn Kostra-gruppen med 7,7 %, 

samt høyere enn Akershus med 7,1 %.  

 

Pedagogisk virksomhet rapporterte 1.10.2014 til GSI at 312 elever i Skis grunnskoler mottok 

spesialundervisning.
5
 Spesialundervisningsprosenten lå dermed på 7,4 % høsten 2014. Dette 

inkluderer gjesteelever ved Follo barne- og ungdomsskole (FBU).
6
 Andel elever med spesial-

undervisning i Skis grunnskole sank med 0,7 prosentenhet fra 2013 til 2014. 

 

Andel elever som får spesialundervisning i landets grunnskoler tredobles fra 1. trinn (3,8 %) 

til 10. trinn (11,2 %). "Én av forklaringene på at andelen elever med spesialundervisning øker 

utover i skoleløpet, kan være at både de faglige kravene og forskjeller i jevnalderguppen øker 

utover i skoleløpet." (Utdanningsspeilet 2014, s. 125.) PPT-leder utdyper forklaringen: Ung-

domsskoler har faglærere, karakterer synliggjør nivåforskjeller, og foresattes bevissthet om 

lovfestede rettigheter stiger med barnets alder.   

 

Ski kommunes ungdomstrinn hadde en særlig sterk økning i spesialundervisning til 2011:  

 

                                                           
5
 GSI vil si Grunnskolens informasjonssystem. SSBs Kostra-statistikk henter tall fra GSI.  

6 Alle 60 elever ved FBU registreres i statistikken på Ski kommune, men 46 av dem kommer fra andre Follo-

kommuner. Alle elever på FBU har spesialundervisning. Fratrukket gjesteelevene ved FBU har Ski kommune ca. 

270 elever (6,4 %) som mottar spesialundervisning.    

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

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

Ski 6,7 % 6,6 % 6,9 % 8,0 % 10,2 % 8,4 % 8,1 %
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Kilde: Ssb.no/Kostra/D1 Konsern – Grunnskoleopplæring. Tall for ungdomsskole 2007 mangler. 

 

Ski kommunes ungdomsskoler lå i 2011 3 prosentenheter over landet (14,2 % mot 11,2 %). 

Ski hadde en sterk nedgang i 2012 og rykket innpå landet, men fikk så en liten økning i 2013. 

Skis ungdomsskoler hadde høsten 2013 12,4 % av sine elever i spesialundervisning – om lag 

2 prosentenheter over landet og Kostra-gruppen.  

 

Pedagogisk virksomhet opplyser at Ski kommunes spesialundervisningsprosent i ungdoms-

skolen sank fra 12,4 % høsten 2013 til 11,4 % høsten 2014.   

 

Statistikk for kommunene viser altså at Skis ungdomstrinn henger etter. Statistikk for skolene 

viser, ifølge PPT-leder, at alle Skis ungdomsskoler (Ski ungdomsskole og Haugjordet ung-

domsskole, samt ungdomstrinnene ved Siggerud skole og Kråkstad skole) har høy spesial-

undervisningsprosent. Høyest er den ved Ski ungdomsskole.  

 

Tidlig innsats er et gjennomgangstema i skole-Norge. PPT-leder legger vekt på langtidsef-

fekten av tidlig innsats, men påpeker samtidig at det er en tendens til at alle skolenivåer skyl-

der på forrige nivå: Høyskole/universitet skylder på videregående skole, som skylder på ung-

domsskole, som skylder på barneskole. Hvert skolenivå bør gjøre en innsats.  

 

"For å følge opp elever med spesielle behov skal alle skolene ha ressursteam som ledes av 

rektor. Teamet samarbeider tett med PPT og øvrig hjelpeapparat. Ressursteamet skal koordi-

nere bistand til elever med spesielle behov og følge opp hjelpen som gis. Det være seg både 

tilpasset opplæring med iverksetting av systemtiltak i grunnleggende ferdigheter eller tiltak 

for den enkelte elev og for grupper/klasser. Slike tiltak kan gjelde læringsmiljø (individ og 

system) eller spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak på grunnlag av sakkyndig utred-

ning. Alle skolene i Ski har én til to faste kontaktpersoner i PPT." (Budsjett og handlingsplan 

2015 – 2018, s. 75.) 

 

"Ressursteamet ledes av rektor og koordineres av ressursteamkoordinator. Skolene har internt 

ressursteam, som møtes hyppig (ukentlig) og utvidet ressursteam. Utvidet ressursteam møtes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

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

Ski 9,4 % 9,6 % 11,1 % 14,2 % 12,1 % 12,4 %
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regelmessig (minimum hver måned)." (Retningslinje for håndtering av elevfravær og bekym-

ringsfullt skolefravær, s. 3.) I utvidet ressursteam deltar PP-rådgiver, samt barnevernkonsulent 

m.fl. etter behov. PP-rådgivere besøker i tillegg skolene om lag hver 14. dag.  

 

Skolens spesialpedagogikk koordineres av ressursteamkoordinator (spes.ped.koordinator). Ski 

kommune har satset på spes.ped.kompetanse i skolene, og flere lærere har videreutdanning 

eller lang erfaring i spesialpedagogikk. PPT-leder mener at skolene er godt rustet med 

spes.ped.kompetanse.  

 

PPT 

Ski PPT har sakkyndighetsansvar for 11 grunnskoler og 29 barnehager (samt for hjemmevæ-

rende barn i førskolealder), det vil si 6000 barn/unge under 16 år (ca. 400 barn i årskullet). Av 

disse er det ca. 357 barn som har enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak - 45 barn i barne-

hager og 312 elever i grunnskoler (inkludert FBU).  

 

PPT leverte 193 sakkyndige utredninger i skoleåret 2013/14, hvorav 44 i førskolealder og 144 

i grunnskole, samt 5 voksne.  

 

PPT-leder påpeker en markant endring i vanskebildet siden år 2000 i Ski så vel som landet: 

Sosiale og emosjonelle vansker, inkludert psykiske lidelser, forekommer hyppigere enn før: 

 Angst og stress: Flere elever, især jenter i ungdomsskolen, oppgir at de sliter med dette.  

 Tilknytningsforstyrrelser: Oppløsning av familier er her en faktor. 

 Sinne – utagerende atferd.  

 Selvskading: Anoreksi har fått følge av selvkutting.   

 Skolevegring: PPT har ca. 40 aktive saker med bekymringsfullt fravær/alvorlig skoleveg-

ring. 10 – 20 % av disse elevene får vedtak om fritak fra skoleplikten og mottar hjemme-

undervisning i en måneds tid, før de går tilbake til skolen eller et annet tilbud.  

 

Helseforetakenes Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) diagnostiserer psykiske lidelser. BUP 

har imidlertid begrenset behandlingskapasitet og overlater stadig flere saker til PPT, i tråd 

med samhandlingsreformens kommunalisering av ansvaret for helseproblemer.   

 

Hovedtyngden av PPTs arbeid gjelder fortsatt nevropsykologiske lærevansker, der PPT stiller 

diagnoser på dysleksi/språkvansker og dyskalkuli/tallvansker. PPTs arbeid endres imidlertid 

stadig mer i retning av psyko-sosiale vansker. Psykiske lidelser medfører samtidig lærevans-

ker; har du det ikke bra psykisk, hemmer det læringen. Flere elever har sammensatte vansker.  

 

Tross en annen måte å jobbe på og færre elever med spesialundervisning, ser man ingen 

reduksjon i antall tilmeldinger til PPT. Dette skyldes økt behov for bistand som følge av det 

nye psykiske vanskebildet. Medregnet elever som drøftes i ressursteam, har antall tilmel-

dinger til PPT økt. Ski PPTs hovedutfordring er å jobbe forebyggende og systemrettet samti-

dig som tremånedersregelen i enkeltsaker overholdes. 

 

St.meld. 18 (2010 – 11) Læring og fellesskap nevner fire forventinger til PPT, som PPT-leder 

fremhever:  

 "PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng. 

 PP-tjenesten arbeider forebyggende. 

 PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole. 

 PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner." 
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PPT-leder påpeker at det kan være hele seks års nivåforskjell mellom elevene i en ungdoms-

skoleklasse. Læreren forventes å tilpasse undervisningen til alle disse. "Det er viktig at lære-

ren ikke står alene med ansvaret for 30 elever, og det er ikke meningen at læreren skal bruke 

70 % av tiden på problemhåndtering," sier PPT-leder, som tilføyer: "Undervisningssituasjo-

nen som lærerne står i, kan være meget krevende. Løsningen er organisering og profesjonell 

innstilling. Norsk skolehverdag omfatter mye logistikk, og mulighetene til fleksibel organise-

ring av undervisningen bør utnyttes. Læreren bør videre akseptere det norske skolesystemets 

fordeler og ulemper. Faglige ambisjoner bør i noen tilfeller senkes. Det er bra med engasjerte 

lærere, men de må også sette grenser, slik at de holder ut i skolebransjen i mange år."  

 

Kommunalsjefen kommenterer at oppfølging av elever med store emosjonelle eller atferds-

messige vansker og deres familier på kveldstid i flere tilfeller bør foretas av Familiens hus 

(avdelingene forebyggende og barnevern) i stedet for lærer.  

 

PPTs systemarbeid ved skoler 

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

 Kompetanseheving og organisasjonsutvikling av skoler (Opplæringslovens § 5-6), inklu-

dert kurs for ansatte. 

 Veiledning og bistand til skoler/klasser som ikke omhandler enkeltbarn, men systemet 

rundt barn, inkludert kurs for elever.  

 

Systemarbeid utgjør en økende del av PPTs arbeidsmengde. PP-rådgiveren trekkes nå mer inn 

i skolens arbeid. Her er noen elementer i Ski kommunes systemarbeid: 

 "Kommunen har satset på PALS, og modellen implementeres på syv av ti skoler per i dag. 

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive fore-

byggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolenes elever. Alle ansatte 

legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på 

negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdsproblemer og frem-

mer god sosial og skolefaglig læring… Arbeidet koordineres av PALS-veileder ansatt i 

Pedagogisk virksomhet og PPT." (Budsjett og handlingsplan 2015 – 2018, s. 72.) PALS-

metodikken er utviklet ved Universitetet i Oregon og tilpasset norske forhold av Atferds-

senteret ved Universitetet i Oslo. 

 I skolenes utvidete ressursteam deltar PPTs faste kontaktperson. Hvis rektor er bekymret 

for leseopplæring, vil PPT vurdere skolens systemer før man ser på enkeltelever.  

 Ski PPTs kurskatalog inneholder kurs for personell i skoler og barnehager, bl.a. mestrings-

kurs (sinne og sosiale ferdigheter) som utvider lærernes verktøykasse overfor elever med 

atferdsproblemer.  

 PPT veileder i systemtiltak, det vil si skolebaserte kortvarige opplæringstiltak som 

iverksettes av skolens ressursteam for elever med særlige behov.   

 

Systemtiltak for elever i mellomkategorien  

"Mer enn halvdelen av alle elever som får spesialundervisning (56 %) [i Norge], har fått til-

delt mindre enn 190 timer pr. år (1 til 5 timer i uka), og det er i denne kategorien vi finner den 

største økningen." (Rolf Fasting, 2014.) Også i Ski kommune får mer enn halvparten av spe-

sialundervisningselevene inntil fem timer per uke.  

 

"Flere elever får i dag et tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor tilpasset opplæring. 

Det vil si at de elevene som nå er anbefalt spesialundervisning er elever med større omfang 
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spesialundervisning… det er elever med lite eller middels omfang spesialundervisning det 

skal tilrettelegges bedre for innenfor tilpasset opplæring." (Budsjett og handlingsplan 2015 – 

2018, s. 71.) 

 

PPT inndeler elevene etter deres vanskegrader i tre soner, oppsummert av revisor:  

 

ELEV-SONER I GRUNNSKOLEN  

Sone: Elev-segment: Undervisningsmetodikk: 

Grønn 

sone: 

Velfungerende elever som klarer seg 

med ordinær undervisning; omfatter 

ca. 85 % av elevene. 

God almenpedagogikk med vekt på 

adferdspåvirkning, klasseledelse, 

læringsmiljø og tilpasset opplæring.   

Gul  

sone: 

Elever med sosiale og emosjonelle 

vansker (moderate psykiske lidelser) 

og lærevansker. Kategorien omfatter 

ca. 5 % av elevene permanent + ytter-

ligere ca. 5 % i perioder. 

Tilpasset opplæring for elever med trin-

nets opplæringsmål. Her satses på til-

retteleggingstiltak/systemtiltak i form 

av tidsbegrensete kurs og mer varige 

undervisningsgrupper.   

Rød  

sone: 

Elever med alvorlige psykiske lidelser 

(medfødt eller traumatisert av over-

grep) og sammensatte lærevansker, 

som strever betydelig. Kategorien 

omfatter ca. 5 % av elevene.   

Enkeltvedtak om spesialundervisning, 

for elever med senket opplæringsmål. 

Spesialundervisningen gis som oftest i 

små grupper (2 – 5 elever). 

 

 

Mange elever befinner seg i forskjellige soner i ulike fag. Elever i gul sone i norskfaget kan 

f.eks. være i grønn sone i matematikk.  

  

PPT-leder poengterer at kjernen i Opplæringslovens § 5-1 Rett til spesialundervisning, er ret-

ten til å få lavere opplæringsmål og Individuell opplæringsplan (IOP). For elever i rød sone 

må PPT og skolene være realistiske og senke opplæringsmålene flere år under trinnets opplæ-

ringsmål. For elever i mellomkategorien (gul sone) gjelder opplæringsmålene for trinnet, men 

elevene tilbys en særlig tilrettelagt opplæring.  

 

For elever i gul sone, som strever moderat, er PPT-leder tilhenger av kurs: Kursenes tema er 

grunnleggende sosiale ferdigheter, f.eks. sinnemestringskurs, og faglige ferdigheter, som 

lesekurs og mattekurs. Kurs gir eleven intensiv trening i en periode på 6 – 8 uker med ca. 5 

timer i uken. Skolen tilstreber at f.eks. et lesekurs gis i norsktimene. Utenom kurstimene føl-

ger elevene ordinær timeplan. Kursene organiseres i små grupper på typisk fem elever. Kur-

sene holdes ofte av skolens ressursteamkoordinator. Elevenes nivå skal måles før og etter 

kurs, slik at man vet om tiltaket har læringseffekt. Elever i gul sone går på ett eller flere kurs i 

året i fag som de sliter i. 

  

Kursene er som regel på trinnet; kurs for elever på flere trinn benyttes sjelden. Store skoler 

har flere elever på hvert trinn, noe som gir større fleksibilitet til å danne undervisningsgrupper 

etter behov. Kursorganiseringen innebærer nedtoning av klassen og økt bruk av gruppeorgani-

sering, i tråd med Opplæringslovens § 8-2 og Kunnskapsløftet (2006).  

 

Tilhengere av kursmodellen for elever i mellomkategorien ser en rekke fordeler fremfor spe-

sialundervisning – for skolen så vel som for elevene: 

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

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

b. Redusert spesialundervisning frigjør budsjettmidler. "Tre av fire elever med 

spesialundervisning får spesialundervisning utenfor den ordinære klassen... 28 prosent 

[får] spesialundervisning i den ordinære klassen." "Høy andel barn med spesialundervis-

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

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

spesialundervisning, i større grad undervises av pedagoger i stedet for ufaglærte assisten-

ter.  

d. Når skolen har et bredt kursspekter, kan elever raskt få plass i et kurs. Dersom det viser 

seg etter sakkyndig utredning at eleven må ha spesialundervisning, kan tilbudet enkelt 

oppgraderes til spesialundervisning.  

e. Kursmodellen er fleksibel, noe som forenkler organiseringen av undervisningen. Med spe-

sialundervisning er skolen låst av enkeltvedtak og timene 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. 

g. Kursmodellen fokuserer på rask og treffsikker hjelp. Hvis en skole har fem elever på 2. 

trinn med "rusk i lesinga", samler man dem ganske enkelt i et lesekurs over to måneder. 

Norske skoler kartlegger elevene 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.   

h. Spesialundervisning kan oppleves som stigmatiserende; "han går i dummeklassen".
7
 Kurs 

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

 

Revisor har telefonintervjuet en rektor og fire ressursteamkoordinatorer ved fem skoler i Ski. 

Flere gir uttrykk for at kursmodellen gir høyt læringsutbytte for mange elever i gul sone, men 

det er også kritiske røster. Noen nyanserende synspunkter gjengis av revisor her: 

 Noen elever i gul sone trenger mer systematisk oppfølging over tid. Flere skoler supplerer 

kurs med ukentlige gruppetimer med et fleksibelt innhold avhengig av elevenes behov, 

f.eks. gjennomgang av to-ukers arbeidsplan og leksehjelp.  

 En del ungdomsskoleelever har gjennom sin skolegang gått mange kurs og er lei av stadig 

å bli tatt ut til kurs, fordi de mister andre fag og opplever det som stigmatiserende. De 

ønsker å være til stede i klassen sin og få hjelp der. (Det kan gjøres med to lærere/assistent 

i klasserommet.) Enkeltvedtak/spesialundervisning gir dessuten bedre oversikt ved at man 

kan timeplanfeste hjelpetiltaket.  

 Systemtiltak - med skiftende undervisningsgrupper - er lettere å gjennomføre med romslig 

bemanning. Et skolebygg med mange grupperom er også en forutsetning. 

 

PPT-leders oppfatning er at ungdomstrinnene bør satse mer på å utprøve kursmodellen - 

arbeide med innhold og organisering av systemtiltakene. PPT-leder anser at endringsviljen har 

vært større ved Skis barneskoler, som jobber godt med tilpasset opplæring i alle former.   

 

3.2.2 Ressurssituasjon  

Barnehager 

Fra SSBs Kostra-statistikk, tabell C1 barnehager (konserntall, dvs. at private barnehager er 

medregnet) har vi trukket ut følgende indikatorer:
8
  

                                                           
7
 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.)  

8
 2013 er siste foreliggende Kostra-statistikk. 2014-tall kommer i april 2015. 
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 Netto driftsutgifter barnehagesektoren (funksjonene 201 Førskole, 211 Styrket tilbud til 

førskolebarn og 221 Førskolelokaler og skyss) i prosent av kommunens totale netto drifts-

utgifter: Ski sank litt fra 17,1 % i 2011 til 16,8 % i 2013. Kostra-guppe 13 ligger på 15,6 

% i 2013, Akershus på 17,0 % og landet på 14,5 %.  

 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager: Ski steg fra 97 597 kr i 

2011 til 109 030 kr i 2013. Dette er lavere enn både Kostra-gruppe 13, Akershus og lan-

det, som alle ligger på ca. 118 700 kr.  

 Brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage: Ski steg fra 135 100 kr i 

2011 til 145 929 kr i 2013. Dette er lavere enn omverden på rundt 163 000 kr.  

 Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211 

Tilrettelagte tiltak), i forhold til alle barn i barnehager: Skis andel steg fra 13,0 % i 2011 

til 15,4 % i 2013. Dette er lavere enn omverden på rundt 18 %. Funksjon 211 inkluderer 

imidlertid barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Ski har 233 barn med minoritetsspråklig 

bakgrunn i barnehage.     

 

Virksomhetsleder for Kommunale barnehager opplyser at minoritetspråklige barn og andre 

med svak språkutvikling deltar i språkgrupper i barnehagene. Styrket førskoletilbud ble noe 

styrket i Ski kommunes budsjett 2015. 

 

Når sakkyndig tilråding og enkeltvedtak foreligger, setter spesialpedagogisk team (SPT) inn 

spes.ped.personell i private så vel som kommunale barnehager. Barnehagen bidrar ikke selv 

med ressurser. Revisors telefonintervju med barnehagestyrere avdekket at systemet fungerer 

bra, men er sårbart ved sykefravær, da vikar ikke alltid settes inn.  

 

I revisors telefonintervju med brukere (jf. kap. 6.2) har tre av ti foresatte inntrykk av at barne-

hagen/skolens budsjettsituasjon kan ha betydning for utføringen av spesialpedagogisk hjelp.   

 

Skoler 

Budsjett og handlingsplan 2015 – 2018 (s. 70) sier følgende om driftsutgifter til grunnsko-

lesektoren: "Til tross for en årlig økning på om lag sju prosent fra 2011 til 2013, ligger Ski 

kommune betydelig lavere enn gjennomsnittet for referansekommunene. Kommunen har en 

kostnadseffektiv skoledrift, med relativt store skoler målt i elevtall og lite behov for skole-

skyss. Skolene har gjennomgående forholdsvis store grupper."  

 

Dette bildet bekreftes av SSBs Kostra-statistikk, tabell D1 Grunnskoleopplæring (konserntall; 

interkommunale skoler er medregnet). Revisor har trukket ut noen få indikatorer:  

 Netto driftsutgifter grunnskolesektor (dvs. funksjonene 202 Grunnskole, 215 

Skolefritidstilbud, 222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss) i prosent av samlede netto drifts-

utgifter: Ski steg fra 26,9 % i 2011 til 27,2 % i 2013. Dette (Ski 2013) er høyt i forhold til 

Kostra-gruppe 13 med 24,0 %, Akershus med 25,5 % og landet med 23,2 %. 

 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6 – 15 år: Ski steg fra 74 936 kr i 

2011 til 86 903 kr i 2013. Dette er jevnt med Akershus (86 710 kr), men lavere enn 

Kostra-gruppe 13 med 90 882 kr og landet 98 433 kr.  

 Brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev: Skis driftsutgift steg fra 82 989 kr i 

2011 til 95 517 kr i 2013. Dette er lavere enn Kostra-gruppe 13 med 100 857 kr, Akershus 

med 97 492 kr og landet med 108 599 kr. Dette tilsier at Ski kommune har høy produkti-

vitet i grunnskolesektoren. 

 Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt: Skis tall falt fra 22,8 % i 2011 

til 21,6 % i 2013. Hver 5. lærertime i Ski går til spesialundervisning. Dette er høyere enn 
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landet og Kostra-gruppe 13 på rundt 17,5 % og Akershus på 15,5 %. 

 

Skolene som de 35 mest ressurskrevende elevene går på, mottar øremerkede budsjettmidler 

fra kommunen. Utover disse må rektorene finne plass innenfor ordinære budsjettrammer, som 

tar høyde for en normal mengde spesialundervisning.  

 

PPT-leder opplyser at rektorer av og til sier at de ikke har ressurser nok til spesialundervis-

ning. PPT-leders svar er at det meste kan løses med organisering av undervisningen.  

 

Revisor har telefonintervjuet én rektor og fire ressursteamkoordinatorer ved fem skoler. To av 

skolene opplever budsjettsituasjonen som god, mens tre sier budsjettet er trangt. Alle opplyser 

at PPTs sakkyndige tilråding om spesialundervisning (uketimer) så å si alltid følges opp i 

rektors enkeltvedtak; avkorting forekommer ytterst sjelden. For systemtiltak, som kurs for 

elever, kan budsjettet imidlertid være en begrensning.   

 

3.2.3 Virksomhetenes samarbeid 

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 gjennom-

føring 

Fase 6: 

Evaluering 

og veien 

videre 

 

Ski kommune følger denne saksgangen. Notatet Spesialundervisning i grunnskole, som ligger 

på Ski kommunes nettsider, skisserer følgende saksgang (sortert på seks faser av revisor):  

 Fase 1: "Foresatte og skole drøfter bekymring vedrørende barnets faglige og/eller sosiale 

utvikling. Bekymringen drøftes i skolens ressursteam, og skolen iverksetter tiltak/ tilret-

telegging for eleven."    

 Fase 2: "Dersom man etter evaluering av tiltakene fortsatt er bekymret for eleven, skriver 

skolen pedagogisk rapport. Henvisning med pedagogisk rapport og oppdaterte kartleg-

gingsresultater sendes til PPT – henvisningsskjema. Skole, helsestasjon eller andre skal 

alltid ha samtykke fra foresatte for å henvise til PPT." 

 Fase 3: "PPT utreder og vurderer barnet og gir tilbakemelding til foresatte og skole. PPT 

ferdigstiller sakkyndig vurdering, hvor det enten anbefales eller ikke anbefales spesial-

undervisning. Sakkyndig vurdering skal gjennomgås med foresatte."  

 Fase 4: "Sakkyndig vurdering sendes til skolen, og rektor fatter vedtak på bakgrunn av 

denne."  

 Fase 5: "Dersom det er anbefalt spesialundervisning og fattet vedtak om dette, utarbeider 

skolen ved kontaktlærer og spesialpedagog individuell opplæringsplan (IOP) i samråd 

med foresatte."   

 I fase 6: Skolens årsrapport med evaluering av utført spesialundervisning avgis normalt i 

juni. IOP for neste skoleår utarbeides samtidig. 

 

Myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i Ski kommune er delegert fra 

rådmannen til skole- og barnehageavdelingen for barnehagebarn og til rektorer for elever. 

PPTs tilråding og rektors enkeltvedtak har normalt 2 – 3 års varighet. Enkeltvedtakene angir 

innhold, omfang og organisering av spesialundervisningen. Spesialundervisningen iverksettes 
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løpende gjennom skoleåret, om lag én måned etter at enkeltvedtaket foreligger. Dette er ofte 

en forlengelse av allerede tilrettelagt opplæring for eleven.  

 

Virksomhetsleder for Kommunale barnehager opplyser at hun har kvartalsvise møter med 

virksomhetsleder for Pedagogisk virksomhet og PPT-leder. "Hvis noe ikke fungerer med PPT, 

får jeg høre det fra barnehagestyrerne. Jeg hører kun positiv omtale av PPT fra styrerne. De er 

godt fornøyd med PP-rådgiverne sine," uttaler virksomhetsleder for Kommunale barnehager.   

Avdelingsleder for skole- og barnehageavdelingen (PPTs søsteravdeling) gir også uttrykk for 

at hun har utmerket erfaring med PPT.  

 

Revisor har telefonintervjuet åtte barnehagestyrere fra fire kommunale og fire private barne-

hager. Deres synspunkter på samarbeidet med PPT kan oppsummeres slik: 

 Alle barnehagestyrerne gir uttrykk for å ha et meget godt samarbeid med PPT. "Vi kan 

ikke få fullrost PPT" og "Intet å klage på!" blir sagt, samt at samarbeidet har bedret seg 

betydelig fra tre år tilbake.  

 Ordningen med fast kontaktperson nevnes av alle som god. Når barnehagene er bekymret 

for et barn, kan de drøfte saken uformelt på telefon eller i møte. (Uten foresattes samtykke 

drøftes barnet anonymt.) En slik forundersøkelse er nyttig før en omfattende prosess 

igangsettes.  

 PPT skriver grundige og objektive sakkyndighetsrapporter.  

 Private barnehager opplever ikke å ha noen hemsko i møte med PPT.   

 Som forbedringspunkt nevnes at PPT gjerne kan besøke barnehagene enda mer. Én styrer 

savner også større regularitet i halvårlige kontaktmøter.  

 

Revisor har også telefonintervjuet én rektor og fire ressursteamkoordinatorer. Alle fem skoler 

gir uttrykk for at samarbeidet med PPT er meget godt – preget av et velorganisert system med 

ressursteam og faste, tilgjengelige PP-rådgivere. To representative uttalelser fra skolene er: 

"PPT har gjennomført en stor endring de sener år; de er nå mer ute på skolene, men vi trenger 

dem enda mer der." "Samarbeidet med PPT er strålende; skolen får meget god hjelp." Én 

skolerepresentant etterlyser hos PPT et mer balansert syn på systemtiltak/kurs for elever. 

 

Å ikke stå alene med et barn man er bekymret for, men ha ressursteam og PPT i ryggen, gir 

den enkelte lærer stor trygghet. (Rolf Fasting, 2014.) 

3.3 Vurdering 

3.3.1 Spesialpedagogikk i barnehager og skoler 

I Skis kommunale og private barnehager har 45 barn enkeltvedtak om spesialpedagogisk 

hjelp. 25 årsverk i Pedagogisk virksomhet utfører tiltakene ute i barnehagene. 

 

Skis grunnskoler har 312 elever med enkeltvedtak om spesialundervisning (inkludert 46 

gjesteelever ved Follo barne- og ungdomsskole). Ressursteamkoordinator og andre lærere 

med spes.ped.kompetanse utfører spesialundervisningen.  

 

Med prosjektet Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring satte Ski kommune seg som 

mål i 2009 å redusere andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning til ca. 5 % gjen-

nom økt satsing på systemtiltak. Andel elever i Skis grunnskole med spesialundervisning 

nådde en topp på 10,2 % i 2011 og falt til 7,4 % høsten 2014 (fratrukket gjesteelever ved FBU 

6,4 %). Måltallet på ca. 5 % er dermed innenfor rekkevidde for Skis grunnskole. 
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Skis ungdomsskoler lå høsten 2013 2 prosentenheter over sammenliknbare kommuner. Spe-

sialundervisningsprosenten i Skis ungdomstrinn viser synkende tendens – til 11,4 % høsten 

2014 – men her er det fortsatt en vei å gå.  

 

Elever i mellomkategorien (gul sone) tilbys tilrettelagte opplæringstiltak/systemtiltak, her-

under kurs (6 – 8 uker) i grunnleggende sosiale og faglige ferdigheter, og ukentlige gruppe-

timer med et fleksibelt innhold avhengig av elevenes behov (leksehjelp m.m.). Skolene er 

inne i en fruktbar utvikling i samarbeid med PPT. 

 

Det trengs et bredt spekter av systemtiltak, og hver skole må i noen grad finne sin løsning. Det 

finnes lærere som er uenige i kommunens målsetting om å få ned spesialundervisningspro-

senten.   

 

3.3.2 Ressurssituasjon 

Når enkeltvedtak foreligger, setter spesialpedagogisk team (SPT) inn spes.ped.personell i 

både private og kommunale barnehager. Revisor vurderer at tilbudet av spesialpedagogisk 

hjelp i kommunale og private barnehager er likeverdig.   

 

På skolene er spesialundervisningen ikke avhengig av ressurssituasjonen; PPTs sakkyndige 

tilråding følges nesten alltid i rektors enkeltvedtak. For systemtiltak kan imidlertid budsjettet 

være en begrensning.  

 

3.3.3 Virksomhetenes samarbeid 

Virksomhetene har et nært samarbeid om å fange opp barn med særlige behov. Både kommu-

nale og private barnehager er fornøyd med å ha en fast kontaktperson som er tilgjengelig for 

konsultasjon og halvårlige kontaktmøter. PPTs organisering med to PP-rådgivere i et førsko-

leteam fungerer godt.  

 

Også skolene gir uttrykk for tilfredshet med samarbeidet med PPT gjennom fast kontaktper-

son. PP-rådgiver deltar minst én gang i måneden i møter i skolens ressursteam, samt besøker 

skolen om lag hver 14. dag for å bistå i systemarbeidet. Sakkyndig utredning utføres faglig 

godt og hurtig. Lærere gir uttrykk for at PPT og ressursteam gir dem trygghet i arbeidet. 
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4 OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL GRUNNSKOLE 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 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 

"For at barna skal ha en trygg og god overgang fra barnehage til skole er det viktig å ha gode 

rutiner for skolestart. Det er gjort positive erfaringer med å etablere vennegrupper for alle 

barn som skal begynne på skolen, og dette videreføres også i 2015." (Budsjett og handlings-

plan 2015 – 2018, s. 84).  

 

For alle barn som overføres fra barnehage til skole, har Ski kommune følgende ordning:  

 Pedagogisk leder i barnehagen og foresatte fyller ut overføringsskjema, som sendes til 

skolen der barnet bor.  

 Hver skole arrangerer overføringsmøte med hver barnehage, der også foresatte deltar. 

 Gjennom vennskapsgrupper for hver skole blir barna kjent med sine kommende medele-

ver. Alle barn er på ett skolebesøk, gjerne i juni før skolestart. 

 

Forberedelsene til overgangen avhenger av barnas hjelpebehov:  

 Barn i grønn sone: Foresatte og barn mottar informasjon på skolen i juni før skolestart.   

 Barn i gul sone (moderat hjelpebehov): De to PP-rådgiverne som jobber med barneha-

gene, stiller på skoleforberedende møter i ressursteam innen 20. januar og informerer om 

skolestartere i gul sone. Type hjelp drøftes med skolen. 

 Barn i rød sone (stort hjelpebehov): Skole- og barnehageavdelingen, som utfører 

spesialpedagogisk hjelp til barn med enkeltvedtak, tar kontakt med skolen 1 – 2 år før 

skolestart, slik at man har god tid til å gjennomføre eventuelle bygningsmessige tilpas-

ninger og planlegge organiseringen av undervisningen. Foresatte til barn med alvorlige 

funksjonsnedsettelser møter skolen ett år før skolestart. Skolene har sjekklister for når 

foresatte bør trekkes inn i planleggingen.  

 

"De aller fleste av elevene får spesialundervisning på sin nærskole. Per i dag får om lag 35 av 

de 270 elevene spesialundervisning i separate opplæringstilbud, eksempelvis Follo barne- og 

ungdomsskole, Verkstedvegen, Toppen eller skoler i andre kommuner (spesialtilbud eller 

privatskoler)." (Budsjett og handlingsplan 2015 – 2018, s. 73.) 

 

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

krever foresattes samtykke (jf. tilmeldingsskjema til PPT), men taushetsplikt er sjelden en 

utfordring her. For barn med moderate hjelpebehov hender det at foresatte ønsker at barnet 

skal "starte med blanke ark", men de overbevises som regel om at informasjon til skolen er til 

barnets beste. Noe underrapportering av sosiale ferdigheter kan forekomme, uttalte en rektor 

til revisor.  

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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4.3 Vurdering 

Ski kommune har en velfungerende ordning for overføring av barn fra barnehager til grunn-

skoler – med overføringsskjema, overføringsmøte, vennskapsgrupper og skolebesøk. For barn 

med moderat hjelpebehov starter forberedelsen i januar, syv måneder før skolestart. For barn 

med stort hjelpebehov, starter forberedelsene 1 – 2 år før skolestart. 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.  

 

Ski 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 

5.2.1 PPTs sakkyndige vurdering – prosess  

Når barnehager ønsker vurdering av et barns behov for spesialpedagogisk hjelp før opplæ-

ringspliktig alder og når skoler ønsker vurdering av behov for spesialundervisning i grunn-

skolen, benyttes skjema Tilmelding av barn/elev til pedagogisk-psykologisk tjeneste.  

Skjemaet begynner med tilmeldingsgrunn (henvisningsgrunn):  

 "Kommunikasjonsvansker (språk- og talevansker),  

 Utviklings- og/eller lærevansker (forsinket utvikling, lærevansker, utviklingshemming),  

 Spesifikke fagvansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker, andre fagvansker),  

 Sosiale og emosjonelle vansker (emosjonelle vansker, samhandlingsvansker, 

uro/oppmerksomhetsvansker, atferdsvansker/konflikter),  

 Sensoriske vansker (syn, hørsel),  

 Annet (f.eks. CP, epilepsi)." 

 

Skjemaet fortsetter med samtykke for tverrfaglig samhandling: "Jeg/vi samtykker i at Ski PPT 

kan gi og innhente nødvendige opplysninger i forhold til følgende samarbeidspartnere (kryss 

av og skriv ned eventuelle spesifikasjoner/forbehold): barnehage, skole, avdeling forebyg-

gende helse, PPT i annen kommune, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), barnevernstjenesten, 

lege/fastlege. Samtykket kan endres eller trekkes tilbake til enhver tid." 

 

Som vedlegg til henvisningen sendes Pedagogisk rapport, underskrevet av kontaktlærer og 

ressursteamkoordinator ved skolen. Rapporten (3 sider) beskriver elevens bakgrunn, forhold 

ved skolen/trinnet, elevens arbeidsstil, kartleggingsprøver han har tatt, skolens vurdering av 

elevens utbytte av undervisningen og konklusjon.  

 

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

og forskrift? 
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Revisor har gjennomgått to klientmapper hos PPT. Begge klientmapper var preget av god 

orden. Den ene klientmappen gjaldt en elev der skolens pedagogiske rapport konkluderte slik 

(nevnes som eksempel): "Eleven har på det nåværende tidspunkt ikke tilfredsstillende utbytte 

av undervisningen. Han bør ha avvikende kompetansemål. Han får forhåpentligvis stor nytte 

av datastøttet opplæring. Han bør på gruppe for elever som sliter i… Vi ønsker hjelp av PPT 

for å finne årsaken til elevens vansker, slik at vi kan hjelpe ham på best mulig måte." Ski PPT 

mottok tilmeldingen 15.10.2014. Eleven ble innkalt 12.11.2014 til PPT, som gjennomførte 

fire tester (Logos profilrapport m.fl.). PPT sendte sakkyndig vurdering 7.1.2015 og brukte 

dermed 2,5 måneder på saken. 

 

Revisor gjennomgikk også en klientmappe for et barn i barnehage. Med tilmeldingsskjemaet 

fulgte rapport fra barnehage med pedagogisk kartlegging og språktestresultat. Ski PPT svarte 

med sakkyndig vurdering vedrørende behov for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig 

alder. Realistiske mål for barnet vektlegges, og konklusjon og tilråding lyder: "…PPT vurde-

rer at NN har behov for 308 årstimer spesialpedagogisk hjelp gitt av pedagog i barnehagen". 

PPT mottok tilmeldingsskjemaet 21.10.2014 og sendte sakkyndig vurdering 5.1.2014. PPT 

brukte 2,5 måneder også på denne saken.  

 

5.2.2 Saksbehandlingstid 

Utvalg for oppvekst og kultur behandlet 14.11.2012 en sak om PPTs saksbehandlingstid. Etter 

overskridelse av tre måneders saksbehandlingstid i mange sakkyndige utredninger var dette en 

viktig sak i 2012. Kommunalsjefen understreker at Ski kommune nå har langt bedre kontroll 

på saksbehandlingstiden. PPT holder seg i de aller fleste saker innenfor tre måneder.  

 

PPT-leder opplyser at innkomne saker (henvisninger/tilmeldinger) fordeles på ukentlig avde-

lingsmøte. Innen et par uker får foresatte brev med innkalling til inntakssamtale.  

 

PPT-leder gir uttrykk for at hun er nøye på å følge tremånedersregelen. Hun vektlegger en 

arbeidsmåte som gir rask avklaring og kort venteliste. PPT har i dag ikke venteliste i enkelt-

saker (sakkyndige utredninger), men derimot i systemsaker.  

 

Unntaksvis kan saksbehandlingen strekke seg utover tre måneder, men da har det en konkret 

forklaring: at saken krever testing og utredning over lengre tid eller at barn og foresatte er 

bortreist en tid. Slike begrunnete avvik fra tremånedersregelen forekommer sjelden.  

 

Punktligheten bekreftes av brukerne (10 foresatte) som revisor har snakket med, jf. kapittel 6. 

Én foresatt oppgir at PPT brukte om lag fire måneder på den sakkyndige vurderingen. Øvrige 

ni foresatte er tilfreds med tidsbruken, som karakteriseres som "grei", "fort" og "kjemperask".  

 

Innenfor tremånedersfristen skal det også fattes enkeltvedtak. PPT-leder opplyser at skole- og 

barnehageavdelingen og rektorene har rutine for raske vedtak – normalt innen et par uker etter 

at sakkyndig vurdering foreligger. Ressursteamkoordinatorene ved skolene bekrefter dette.  

 

Hver PP-rådgiver har rundt 70 klienter (barn) i aktive enkeltsaker, samt ca. 50 barn i tillegg 

gjennom ressursteam/systemsaker. Lavere andel elever på spesialundervisning vil etter hvert 

medføre færre sakkyndige utredninger, men til gjengjeld øker systemarbeidet.  

 

PPT er sårbar ved sykefravær og permisjoner, da det i praksis ikke er mulig å få tak i vikar. 

Ski PPT hadde 13,2 % sykefravær (egenmeldt og legemeldt) i 2014. Det høye sykefraværet 
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hang sammen med langtidssykemelding. Sykefraværsprosenten har sunket i 1. kvartal 2015. 

 

Saksbehandlingstid ved landets PP-tjenester registreres ikke i statistikk (hverken GSI eller 

Kostra). Dette henger sammen med at formell saksbehandlingsfrist ikke er gitt og at sakene 

har ulik art.  

 

Ski PPTs årshjul med faste gjøremål gjennom året er et viktig hjelpemiddel som bidrar til 

effektiv tidsbruk, ifølge PPT-leder.   

5.3 Vurdering 

Etter en oppstramming av PPTs saksbehandlingsrutiner for et par år siden, overholder Ski 

kommune nå tre måneders saksbehandlingstid for sakkyndig vurdering og etterfølgende fat-

ting av enkeltvedtak. Forvaltningslovens krav om foreløpig svar innen én måned oppfylles 

gjennom innkalling av foresatte til inntakssamtale. PPTs prioritering av sakkyndig utredning 

kan av og til gi noe ventetid for systemarbeid.    
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6 TILFREDSHET BLANT BRUKERNE AV PPT 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

"Brukerne av PP-tjenesten" forstås som foresatte til barn med saker i PPT. Foresattes tilfreds-

het kan gjelde en rekke forhold, som samtykkepraksis (Opplæringslovens § 5-4, jf. vedlegg 

1), informasjon/kommunikasjon, kvalitet på sakkyndig vurdering og tidsbruk.  

 

Mengden av klager til fylkesmannen er en indikator på brukertilfredshet. Brukerundersøkelser 

og innbyggerundersøkelser er en annen indikator. 

 

Tilfredsheten blant brukerne av Ski PPT vurderes utfra følgende revisjonskriterier: 

 Klager fra PPT-brukere til fylkesmannen skal være få.  

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

6.2 Fakta 

6.2.1 Brukertilfredshet med PPT 

Kommunens nettsider opplyser om klageadgang: "Klage på sakkyndig vurdering sendes til 

PPT. Klage på enkeltvedtak sendes til skolen ved rektor. Dersom klage tas til følge endres 

vedtak. Dersom klage ikke tas til følge sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Vedtak fra Fylkesmannen er endelig." 

 

Klager på Ski PPT til Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gått ned de senere år: 

 I 2012 var det noen klager på ventetiden i PPT, der klagere fikk medhold av fylkesman-

nen. 

 I 2013 mottok kommunen én klage - på spes.ped.tiltak i barnehage - som ikke fikk med-

hold av fylkesmannen.  

 I 2014 kom det én klage - fra en voksen bruker med psykisk utviklingshemming der Ski 

kommune ville avslutte opplæring. Fylkesmannen støttet klagen, siden kommunen ikke 

har annet dagtilbud. Kommunen vil 1.8.2015 flytte ett årsverk fra voksenopplæringa til 

virksomheten Dagsenter på Dagbo.  

 

Ski PPT gjennomførte høsten 2011 en brukerundersøkelse overfor foresatte til barn som var 

blitt sakkyndig vurdert. Skalaen gikk fra 1 -5, der 5 var best. Målsettingen i virksomhetplanen 

var 3,0. "Kort oppsummert vurderes resultatene som gode... Svarprosenten på 33 % gir ikke 

pålitelige resultater, men det gir... en pekepinn på tilfredshet med våre tjenester," opplyste 

virksomhetsleder i notatet Oppsummering av brukerundersøkelse ved Ski PPT 2011 

(27.12.2011). Brukerundersøkelsens resultater oppsummeres på tre områder:  

 

A. Henvisning: gjennomsnittsskår 3,05. Brukerne var her særlig fornøyd med informasjonen 

de fikk om PPT forut for henvisningen (3,23). Minst fornøyd var de med tiden det tok fra 

skolen drøftet henvisning til eleven ble henvist (2,80 - laveste skår i hele undersøkelsen).  

B. Utredning og vurdering: gjennomsnittsskår 3,68. Brukerne var her særlig fornøyd med 

PP-rådgivers måte å møte dem på (3,81, som var høyeste skår i hele undersøkelsen). Også 

Problemstilling nr. 4: Hva er tilfredsheten blant brukerne av PP-tjenesten? 
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her fikk tidsbruken – tiden det tok fra barnet fikk tildelt fagperson til utredningen var fer-

dig – lavest skår (3,31). 

C. Oppfølging/videre samarbeid: gjennomsnittsskår 3,41. Brukerne var her mest fornøyd 

med PP-rådgivers skriftlige rapport fra den sakkyndige utredningen (3,67). Minst fornøyd 

var de her med elevens skolesituasjon 3 – 6 måneder etter PPTs utredning (3,00).  

 

Misnøyen med tidsbruken i 2011 henger sammen med restansesituasjonen som kommunen 

grep fatt i i 2012.  

 

Pedagogisk virksomhet har utarbeidet et skjema for brukerundersøkelse (1 side) som man 

vurderer å gi til brukere av PPT. Brukerundersøkelsen kan gjennomføres på alle brukere eller 

f.eks. noen måneder i året. Ski kommune planlegger å gjennomføre en bred innbyggerunder-

søkelse (KS' Bedrekommune) i 2016.  

 

I mangel av en fersk brukerundersøkelse har revisor telefonintervjuet 10 foresatte til barn som 

nylig (2014/15) er utredet av PPT. Revisor oppsummerer foresattes tilbakemeldinger om PPT 

slik: 

 

BRUKERUNDERSØKELSE PPT 

Foresatt 

nr. 

PPT 

Kar. 

Karakter 1 – 6 (best), tallfestet av revisor etter telefonintervju. 

Kommentarer fra foresatte: 

1: 4 Foresatte er meget fornøyd med PPTs saksbehandler og sakkyndige 

utredning av ett barn, men misfornøyd når det gjelder barn nr. 2. 

2: 5 PP-rådgiver var meget dyktig. PPT var til stor støtte for foresatte. 

3: 6 Utmerket PP-rådgiver som søkte beste løsninger for barnet.  

"Alt bra med PPT." 

4: 6 "Når man kommer til PPT, er man trygg. PPT er gull!" 

5: 6 Veldig fornøyd med PPT; deres rapport stemte med foresattes vurdering. 

"Vårt barn har fått en hjelp vi ikke turte å håpe på – strålende!" 

6: 6 PPT har forbedret seg siden 2010; har nå bedre tid til bruker.  

Foresatte nå meget fornøyd med PPT, som samarbeider godt med skole.  

"PPT har tatt vare på oss." Barnet går i samtale hos PP-rådgiver – nyttig.  

7: 5 Foresatte er lite fornøyd med PPT i starten; måtte selv innhente info om 

diagnose m.m. på et kompetansesenter.  

Siste 3 år har samarbeidet med PPT blitt meget godt.  

8: 6 Foresatte hadde god kontakt med PP-rådgiver, som testet og skrev en 

grundig rapport. "Veldig positivt møte med PPT."  

9: 6 Foresatte er veldig fornøyd med PPT – tett dialog, dyktig PP-rådgiver.  

10: 5 Saksbehandlingen tok ca. 4 mnd., visstnok pga. dataproblemer, men god 

dialog hele veien.  

PPT har gitt et meget godt inntrykk – god PP-rådgiver og rapport. 

Gjennom-

snitt: 

5,5 Alle unntatt én bruker er fornøyd med PPTs tidsbruk.  

Alle er tilfreds med sin PP-rådgivers kompetanse og kommunikasjon. 

Alle unntatt én (nr. 1, delvis) er tilfreds med PPTs utredning/rapport. 

 

Revisors oppsummering av foresattes uttalelser i en karakter er skjønnsmessig, men det er 

ingen tvil om høy brukertilfredshet i dette utvalget av foresatte. PPT-leder har inntrykk av at 

foresatte opplever at de får konkrete råd og hjelp; dette stemmer med virkeligheten.  
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6.2.2 Brukertilfredshet med barnehager og skoler 

PPT-brukerne (10 foresatte) ble også spurt om sine erfaringer med barnehage og skole før og 

etter PPTs sakkyndige utredning. Indirekte handler dette også om tilfredshet med PPT, som 

samarbeider nært med barnehager og skoler. Tre foresatte hadde erfaring med barnehager – 

åtte med skoler. Revisor oppsummerer deres tilbakemeldinger om barnehager og skoler slik: 

 

BRUKERUNDERSØKELSE SPES.PED. – BARNEHAGER OG SKOLER 

Foresatt 

nr. 

Bhg 

Kar. 

Skole 

Kar. 

Karakter 1 – 6 (best), tallfestet av revisor etter telefonintervju. 

Kommentarer fra foresatte: 

1:  3 Foresatte savner kommunikasjon fra skolen: "Hva er planen for 

mitt barn?" 

2:  4 Ryddig og greit samarbeid med skolen, kom raskt i gang med 

spesialundervisning. Men mye personellutskifting. 

3:  3 Ikke fornøyd med skolen, som er treg; foresatte må mase/kreve 

for å få ting gjennomført.  

Bra å få tildelt laptop-PC fra skole/Nav. 

4:  4 Skolen brukte tid; foresatte måtte mase. Men ressursteamkoor-

dinator løser problemer. Tilrettelagt opplæring har fungert bra. 

5: 6 6 Foresatte er veldig fornøyd både med barnehage og skole.  

Spesialundervisningen kom raskt i gang og gis stabilt.  

Godt samarbeid med kontaktlærer, gode møter i ressursteam. 

Barnet har fått gjennombrudd i språkutviklingen. 

6:  6 Foresatte er meget fornøyd med skolen, som samarbeider godt 

med PPT og gjør en utmerket jobb.  

Barnet får hjelpen det trenger. "Vi opplever å ha vært heldige." 

7:  6 Skolen har vært rask og er flink til å lytte. Ved sykefravær har 

spesialundervisningen vært noe ustabil, men det fungerer veldig 

bra nå. Barnet får hjelpen det trenger.  

8:  5 Læreren tok tak i moderate lærevansker og fikk barnet henvist. 

Skolen har gitt programvaren Smartbook til hjemmebruk på 

privat PC – meget nyttig.  

Foresatte er fornøyd med skolen. God kommunikasjon med 

kontaktlærer, som raskt tar tak i ting. Men foresatte venter på 

samarbeidsmøte med ressursteam.  

9: 5  I starten var det visse koordineringsproblemer, "men det er 

pirk". Barnehagen har gitt meget god språktrening. "Bra med 

tidlig innsats!" 

10: 4  Barnehagen hadde litt tung start, men har kommet seg fint.  

"De som roper høyest, får mest, og vi roper høyt!" 

Gjen-

nom-

snitt: 

5,0 4,6 Halvparten synes barnehage/skole hadde treg start; øvrige var 

fornøyd med hele fremdriften. 

Barnehager: meget høy brukertilfredshet med kommunikasjon 

og utført spes.ped. (men kun tre foresatte spurt). 

Også i skole er det høy tilfredshet med kommunikasjon og 

utført spesialundervisning, men noe kritikk forekommer.  

 

Noen foresatte gir uttrykk for "treg start", men også barnehage/skole får høy skår av brukerne 

– om enn ikke så høy som PPT.  
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6.3 Vurdering 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mottok én klage på Ski PPT i 2013 (kommunen fikk med-

hold) og én klage i 2014 (klager fikk medhold). Revisor vurderer dette som få klager. 

 

Brukerundersøkelsen ved Ski PPT fra 2011 viste relativt høy skår for PP-rådgivernes måte å 

møte brukerne på og deres rapport fra den sakkyndige utredningen. Minst fornøyd var bru-

kerne med tidsbruken. Brukerundersøkelsen har i dag liten relevans, ettersom Pedagogisk 

virksomhet/PPT senere har tatt grep og forbedret saksbehandlingstiden.  

 

Revisors samtale med ti foresatte til barn som nylig er utredet av PPT, viser stort sett meget 

høy tilfredshet med PPTs arbeidsmåte; det gjelder både PPTs kompetanse kommunikasjons-

måte, sakkyndige rapport og tidsbruk. Brukertilfredsheten med barnehager og skolers spesial-

pedagogiske innsats er noe lavere, men likevel høy.  

 

I forhold til ca. 190 sakkyndige utredninger per år er ti brukere/foresatte et lite - og heller ikke 

helt tilfeldig - utvalg. Man skal være varsom med å generalisere til alle PPTs foresatte. Tilba-

kemeldingene er imidlertid samstemt positive. De samsvarer også med få klager til fylkes-

mannen. Revisor tolker tilbakemeldingene som en indikasjon på høy tilfredshet blant PPTs 

brukere. 

 

Pedagogisk virksomhet vurderer å innføre rutinemessig brukerundersøkelse av brukere av 

PPT. Kommunen planlegger å gjennomføre en bred innbyggerundersøkelse i 2016. 
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VEDLEGG 1: OPPLÆRINGSLOVEN – SKOLEREFORMER 

Opplæringsloven – noen utdrag 

§ 1-3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats: "Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetna-

dene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten." 

 

§ 5-1 Rett til spesialundervisning: "Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstil-

lande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, 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 spesial-

undervisning 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 spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. Den sakkun-

nige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til: eleven sitt utbytte av det ordi-

nære opplæringstilbodet; lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for 

opplæringa; realistiske opplæringsmål for eleven; om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven 

har innanfor det ordinære opplæringstilbodet; kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæ-

ringstilbod. 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 spesialundervis-

ning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell 
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opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho 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 barnehagar, 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 sakkunnig 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 opplæ-

ringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje 

etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere 

større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg." 

 

§ 9a-1 Generelle krav til elevane sitt skolemiljø: "Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande 

skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." 

 

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. Dette var en skolereform som omfattet hele 

grunnopplæringen (grunnskole, videregående skole og voksenopplæring). Reformen 

vektla grunnleggende ferdigheter i alle fag, og nye læreplaner med 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 

 
SVAR - FORVALTNINGSREVISJON PPT – RAPPORT TIL RÅDMANNENS 
UTTALELSE  
 

Revisjonens anbefalinger:  
1. Ski kommune bør arbeide videre med å erstatte spesialundervisning for 

elever i mellomkategorien med systemtiltak, som kurs og gruppetimer. Især 
ungdomstrinnet, der 11,4 % av elevene får spesialundervisning, bør satse 
mer på systemtiltak.  

2. PPT bør innføre rutinemessig brukerundersøkelse av PPTs brukere, f.eks. noen 
måneder i året. Kommunen bør dessuten gjennomføre en innbyggerunder-

søkelse i 2016.  

 

Ski kommune har ingen bemerkninger til revisjonsrapporten. Kommunen vurde-
rer at anbefalinger fra Follo distriktsrevisjon er i tråd med nasjonale føringer og 
lokalt utviklingsarbeid og er positive til at dette løftes fram.  

 
Arbeidet med bedre tilpasset opplæring, som reduserer behovet for spesialpeda-

gogiske tiltak, vil videreføres. Brukerundersøkelser/ innbyggerundersøkelser vil 
gjennomføres i løpet av 2015.  

 
Følgende tiltak vil videreføres:  
1. Kommunen vil videreføre arbeidet med Fra spesialundervisning til tilpasset 

opplæring.  
 

A. Arbeidet med bedre tilpasset opplæring og systemtiltak videreføres. Inn-
hold, omfang og organisering av tilpasset opplæring/systemtiltak vil være 
avhengig av kommunens økonomiske situasjon.  

 
B. Det vil fortsatt være tett dialog mellom skole og PPT via skolens ressurs-

team. Arbeidet med tilpasset opplæring og systemtiltak på ungdoms-
skoletrinnet vil stå sentralt.  
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C. Tettere oppfølging av elever med bekymringsfullt fravær iht. nylig utarbei-
dete retningslinjer og veileder.  

 
D. Regelmessig dialog i ledersamtaler mellom rektor og skoleeier ved 

kommunalsjef hvor bl.a. oppfølging av satsningsområder er aktuelt tema.  

 
2. PPT samarbeider med bl.a. Familiens hus, som består av Helsestasjon, 

Hjelper’n og Barnevernstjenesten om felles brukerundersøkelse, for å få tilba-
kemeldinger på hvordan brukere (barn, foresatte og evt. samarbeidspartnere) 

opplever møtet med tjenesten.  
 
Rådmannen viser til kommunestyrevedtak 105/13, som omhandler bruker-

undersøkelser. Iht. vedtaket, vil det årlig gjennomføres brukerundersøkelser 
på ulike tjenesteområder i kommunen. Det vil også regelmessig gjennomføres 

mer generelle innbyggerundersøkelser i kommune.  
 
Ellers vil rådmannen bemerke:  

Ski kommune ved rådmannen vil følge situasjonen i barnehager, skoler og øvrig 
hjelpeapparat nøye. Ressurssituasjonen skal sikre et forsvarlig tilbud til barn og 

unge med spesielle behov i barnehage- og skolealder. De økonomiske forholdene 
overvåkes gjennom månedlige økonomirapporteringer og tertialvise rapporte-
ringer. Budsjett med handlingsplan legger grunnlaget for årlige vedtak om virk-

somhetenes budsjetter.  
 

Ski kommunen takker for revisjonsprosessen. Den er et viktig bidrag i kommu-
nens arbeid med å sikre alle barn og elever et likeverdig og forsvarlig barnehage- 
og skoletilbud med gode utviklingsmuligheter.  

 
 

 
 

 


