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Lillehammer kommune ved PPT, barnehagestyrere og rektorer har etter interne drøftinger på hver arbeidsplass, i 
felles møte drøftet NOU 2009:18 og ønsker å komme med følgende uttalelser:
 
Til kapittel 13: Tidlig innsats og forebygging
 
Læringsboka
l De juridiske perspektivene er ikke berørt i dokumentet - hva med personvernet til elevene? 
l Uklart hva innholdet skal være 
l Uklart hva formen skal være 

l en fysisk mappe 
l en digital mappe 
l annet?

 
Språkkartlegging av alle barn ved fylte 3, 4 og 5 år
l Positivt med kartlegging av språk, men skal dette gjelde ALLE - også de det ikke er bekymring rundt? 
l Fare for mer byråkrati - mindre tid til tiltak for de som trenger det 
l Hvem er tenkt å kartlegge de minoritetsspråklige på morsmålet deres? Utopisk å dekke dette med 

morsmålslærere!
 
 
Til kapittel 14: Rett til ekstra tilrettelegging
 
l Oppfatter dette som en endring av begrep, men ikke nytt innhold 
l Virkeligheten i kommune-Norge tilsier at vi ikke har det "mangfold av tiltak" å sette inn som beskrives. 

Økonomiske begrensninger i forhold til både personellressurser og materielle ressurser 
l Fare for at vedtak uten sakkyndig vurdering kan uthule elevenes rettigheter. 
l PPT må være mer tilstede i skolen/barnehagen - må kjenne systemene for å kunne vurdere ekstra 

tilrettelegging uten vedtak. Dette forutsetter tettere bemanning i PPT
 
 
 
Til Kapittel 16: PP-tjenesten tettere på
l PPT skal være tettere på skolen/barnehagen - må kjenne systemene for å kunne vurdere ekstra tilrettelegging 

uten vedtak. Dette forutsetter tettere bemanning i PPT 
l Kompetanseheving i PPT en forutsetning

 
 
 
Øvrige kommentarer
l Meget positivt med en presisering av overordna begreper, samt ønsket tilnærming til "tilpasset opplæring" 
l Kommunen stiller seg positiv til de fleste forslagene til tiltak, men ser sterke begrensninger i forhold til de 

økonomiske rammene vi virker innenfor
 
 
I håp om at våre synspunkt blir tatt til etterretning
Vennlig hilsen
 
Didi Sunde
Undervisningsleder
på vegne av Lillehammer Kommune
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