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HØR1NG
NOU:18 Rett til læring

IKVO, Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring, har de fleste kommunale

Voksenopplæringssentre i landet som medlemmer Organisasjonens viktigste formål er å

arbeide for synliggjøring og profesjonalisering av fagfeltet. Vi vil i vår høringsuttalelse

hovedsaklig fokusere på Midtlyngutvalgets omtale av voksne som får særlig tilrettelagt

opplæring/spesialundervisning på grunnskolens område, etter kap 4A-2 i Opplæringsloven.

På generelt grunnlag ønsker vi først å berømme Midlyngutvalget for en grundig analyse og

troverdighet i utpeking av hva som er de sentrale utfordringene i skolens spesialundervisning,

dette bildet kjenner vi langt på vei igjen også i voksenopplæringsfeltet. Vi mener at utvalget

kommer med mange forslag til tiltak som i større grad enn utvalget kan se ut til å ha tenkt,

angår vo-feltet.

Vi registrerer med glede at utvalget har behandlet vo- feltet med et eget kapittel, og stiller oss

i hovedsak positive til avgrensningen og avgrensningens begrunnelse. Vi mener det har vært

relevant for dette utvalget å se på spesialundervisningen for voksne, og det er logisk å ta

utgangspunkt i at voksnes rett til spesialundervisning er hjemlet i Opplæringslovens kap 4A-

2, uansett hvilke arenaer den foregår på. I følge Øystein Stette (2007:7) vil en, når en skal ta

stilling til om en voksen har rett til spesialundervisning etter første ledd i § 4A-2, på mange

måter gjøre de samme vurderingene som for elever i opplæringspliktig alder som blir vurdert

etter § 5-1 første ledd. Denne tolkningen er også lagt til grunn i utvalgets arbeid. Utvalgets

spissing kunne like gjerne videreført de samme utfordringene som er listet opp i kap.2, til

kap.4.

Feil! Tallet kan ikke re resenteres i det an itte formatet.
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• Side 2 25/11 2009
IKVO s medlemmer har i stor grad også ansvar for den grunnleggende norskopplæringen til

voksne innvandrere. Vi er langt på vei enig i at en del av problematikken fra

spesialundervisningsfeltet går igjen her. Særlig er spørsmålet om rett til læring for enkelte

grupper med såkalt skolesvak bakgrunn, som analfabeter, relevant.

For øvrig har vi følgende kommentarer og spørsmål:

Vi mener at læringsboka kan være et godt dokumentasjonsverktøy også i voksnes læring.

Retten til voksenopplæring i lys av begrepet ekstra tilrettelegging, må knyttes til ordinære
grunnskolekurs for voksne (og eventuelt grunnleggende norskkurs for voksne innvandrere), der
studentene kan kvalifisere seg til en eksamen (eventuelt Norskprøve), dersom det settes inn ekstra
tiltak. Dette er slik vi kjenner det, også vanlig i dag. For rett til opplæring knytta til
habilitering/rehabilitering, mener vi at en presisering og konkretisering i Forskrift om habilitering
og rehabilitering §2, kan overføres direkte til opplæringslæringsfeltet:

" Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål
og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens
egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og
deltakelse sosialt og i samfunnet".

En slik formulering i opplæringsloven, gjerne med begrepet "bistand" erstattet med

"opplæring", vil styrke kravet om samhandling i tiltakene som settes inn. Det vil også

tydeliggjøre at denne retten er knyttet til å lære, ikke til å aktiviseres og således bidra til å

presisere hva som skal være opplæringas innhold.

IKVO ser det videre som positivt at PPT styrkes. Vi støtter tanken om et ressurssenter og

fem-årsprogram for PPT; og understreker med dette betydningen av at PPT utvikler

kunnskap om de voksnes opplæringsbehov og muligheter. Vi ser at det også bør være en

form for oppfølging av hvorvidt et PPT-kontors arbeid med sakkyndig vurdering er i tråd

med norsk opplæringspolitikk og lovverk, da disse i neste omgang styrer utformingen av

tiltak ute i barnehager og skoler.

Vi støtter at opplæringsområder i IP presiseres og viser til kommentar over.

Vi ser et stort behov for kompetanseutvikling innen ordninger med tjenestekoordinator;

kompetansen bør fokusere på behovskartlegging og koordinering i IP.

Slik sett er det positivt og nødvendig med grenseoppgang mellom hva som ligger inn under

undervisning og hva som ligger under helse.



• Side 3 25/11 2009
IKVO vil påpeke at mange VO-sentre har nyttig kontakt og gode tjenester fra de statlige

spesialpedagogiske kompetansesentrene (Statped). Dette gjelder bl.a. i forhold til ervervete

hjerneskader, taleflyt, syn, hørsel og sammensatte vansker. Vi håper på en presisering av at

sentrene fortsatt skal yte tjenester til voksne og at kompetansen og tilgjengeligheten blir

styrket.

IKVO har ingen merknader det de øvrige forslagene i høringsdokumentet.

Med vennlig hilsen

IKVO, Jan Tambs-Lyche
'--Gj;øvik Læringssenter
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