
 

  Saksbehandler:   Geir Fjeldavli Telefon: 75 51 74 16 
 Postadresse:  Avdeling: Profesjonshøgskolen i Bodø  
 Høgskolen i Bodø  E-post:  postmottak@hibo.no Sentralbord: 75 51 72 00 
 8049 BODØ  Internett:  www.hibo.no Telefaks.:  75 51 74 57 

 

Deres ref: Vår ref:           Dato: 

 

Høgskolen i Bodø viser til Kunnskapsdepartementets brev av 22.7.2009 om ovenstående. 
Høgskolens uttalelse baserer seg på innspill fra vårt fagmiljø innen spesialpedagogikk. 
Uttalelsen er relatert til kapitlene 3, 14, 16 og 18 i NOU 2009:18 Rett til læring. 

 
Utvalget har fremmet en del konkrete forslag hvor blant annet retten til spesialundervisning i 
opplæringsloven § 5-1 erstattes av en rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen. Dette virker 
noe uklart, og vi frykter at endring i begrepsbruk kan medføre svekkede rettigheter for de det 
gjelder. Dersom retten fjernes, bør det innføres plikt og ansvar for kommunen til å ivareta 
barns og elevers rettigheter. 
 
Høgskolen mener at det trengs en avklaring av følgende begreper: Ordinær undervisning, 
tilpasset opplæring, ekstra tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. Videre har høgskolen 
noen konkrete forslag: 
 

• For tilpasset opplæring defineres to nivå; Tilpasset opplæring og Særskilt tilpasset 
opplæring. Førstnevnte er den allment tilpassede opplæringen, sistnevnte er en særskilt 
rett for elever med særskilte opplæringsbehov – som det må knyttes formelle 
referanser til i form av sakkyndige vurderinger fra pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PPT) med tilhørende individuell opplæringsplan (IOP) og oppfølgende, kommunalt 
vedtak. Jf. retten til Særskilt tilpasset opplæring. 

 
• Skolen/kommunen/fylkeskommunen kan på eget grunnlag fremme en sakkyndig 

vurdering med oppfølgende enkeltvedtak når ikke læreplanen endres. Hvis foreldrene 
krever det, må også PPT inn i bildet. 

 
• Det er ønskelig å styrke PPTs systemarbeid og redusere individarbeid som nevnt over. 

Eksempel på en innfallsvinkel: Ei gruppe/en klasse kan også tilmeldes PPT med 
oppfølgende sakkyndig vurdering og enkeltvedtak, jf. definisjonen av enkeltvedtak i 
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forvaltningsloven § 2 bokstav b); ”enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller 
plikter til en eller flere bestemte personer”. 

 
Andre kommentarer: 
 

• Forslagene om avvikling av kompetansesentrene med stor grad av sentralisering som 
en nødvendig konsekvens, kan lett komme til å ramme de svakeste – ikke minst i 
Nord-Norge.  De store avstandene reiser spørsmål ved utbyttet av de sentrale 
kompetansesentrene for brukerne i distriktene. 

 
• Den kompetansen som vil gå tapt ved en avvikling av kompetansesentrene må ivaretas 

ved et tettere samarbeid mellom PPT, de spesialpedagogiske regionsentrene og 
universitets- og høgskolesektoren. Det bør foregå en bevisst kompetanseoppbygging 
med forskning og formidling i forlengelsen av en slik eventuell avvikling.  

 
• Høgskolen støtter utvalgets forslag om en styrking av samspillet mellom kartlegging, 

evaluering og tiltak som kompetansefelt i lærerutdanningene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Pål A. Pedersen Stig Fossum 
rektor høgskoledirektør 
 
 
 
 
 


