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Høringssvar til forslag om å innføre plikt til å tilby 
intensiv opplæring og plikt til flerfagig samarbeid 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til brev fra 

Kunnskapsdepartementet (KD) om ovennevnte høringssak. Vi vil kun gi to korte 

kommentarer til forslagene med utgangspunkt i vårt mandat som er å fremme 

likestilling og hindre diskriminering på grunn av alder, etnisitet, funksjonsevne 

kjønn eller seksuell orientering.  

 

Plikt til å tilby intensiv opplæring 

LDO er positiv til at departementet ønsker å sikre at alle elever får tilnærmet lik 

faglig progresjon, men vi tar ikke stilling til hvorvidt en lovlig pålagt plikt til å 

tilby intensiv opplæring er det virkemiddelet staten bør prioritere. Vi er 

imidlertid opptatt av kvaliteten på intensivopplæringen dersom lovendringen 

blir vedtatt. Selv om endringsforslaget nevner særlig høy lærertetthet som en 

forutsetning, vil LDO anbefale departementet å vurdere om det bør presiseres at 

intensivopplæringen skal gjennomføres av faglært personell. Bakgrunnen for 

denne anbefalingen er forskning som viser en høy andel av ufaglærte i 

spesialundervisning1, og en bekymring for at det samme kan skje i 

insentivopplæringen.    

 

Flerfaglig samarbeid 

LDO er positiv til departementets intensjon om å fremme tverretatlig samarbeid 

som kan bedre enkeltelevers sosiale, emosjonelle, psykiske eller fysiske 

situasjon i skolen. Vi tar ikke stilling til om lovfesting av flerfaglig samarbeid er 

et egnet virkemiddel, men vil oppfordre departementet til å se forslaget i 

sammenheng med ressursene som ligger i de ulike sektorene som er relevante 

                                                   
1 http://www.uv.uio.no/isp/om/aktuelt/aktuelle-saker/2016/barn-med-spesialundervisning-blir-oftere-undervist.html 
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samarbeidsaktører. Ressurser når det gjelder personale, kompetanse og tid kan 

være avgjørende for å fange opp elever med hjelpebehov og gi den hjelpen som 

trengs. LDO har vært særlig opptatt av at skolehelsetjenesten er 

underbemannet, og at bemanningsnormen må oppfylles2.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Hanne Bjurstrøm 

Likestillings- og diskrimineringsombud 

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/krever-at-helsesoester-midler-brukes-paa-helsesoester-

tjenesten/a/23819638/ 


