
 
 
 
 
Høring NOU - Rett til læring 
 
Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. 
Her er våre innspill. 
 
Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 
medlemsorganisasjoner. Vi arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med 
psykiske problemer og deres nærmeste. Rådet for psykisk helse ønsker velkommen arbeidet 
med å forbedre læringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. I vår gjennomgang av 
NOU – Rett til læring, har vi hatt fokus på tilrettelegging av opplæring for barn og unge med 
psykiske vansker. 
 
 
Høring  
 
Kapittel 5 Førskolealder og barnehage 
5.8.2 Sosial kompetanse. Det kommer frem i dette avsnittet at barnehagene er for dårlig til å 
oppdage psykiske problemer hos små barn, og ofte blir ikke problemene oppdaget før barna 
begynner på skolen. Dette kan føre til adferdsvansker og hemme læring senere i 
utdanningsløpet. Tidlig intervensjon vil hjelpe barnet slik at resten av skoleløpet vil kunne bli 
bedre. Mye tyder på at jo lengre man venter med å hjelpe og bistå barnet, desto mer alvorlige 
og sammensatte kan problemene bli.  
 
Vi mener at dette området er for viktig til å komme med en så vag anbefaling som at dette er 
”..et område barnehagene kan (vår utheving) arbeide mer med for å forebygge utviklingen av 
blant annet alvorlige atferdsvansker”. 
 
Kapittel 6. Grunnopplæringen 
Det er store forskjeller på hvilket spesialpedagogisk og individuelt tilpasset tilbud den enkelte 
elev får, noe som strider mot Lov om grunnskoleopplæring. Disse forskjellene avhenger av 
lærer, skole, spesialisttjeneste og kommune. NOU-en svarer ikke på hvordan er det tenkt at 
hver enkelt elev skal sikres best mulig tilpasset opplæring etter eget behov uavhengig av hvor 
eleven bor eller hvilken skole han går på. 
  
6.2.1 Frafall i videregående opplæring. Vi ser med bekymring på det store antallet frafall i 
videregående opplæring, samt at det er mindre individuelt tilpasset opplæringen ettersom de 
unge kommer høyere opp i utdanningsløpet.  
 
Kapittel 7 Voksenopplæring 
Det kan være mange årsaker til at voksne ikke har fullført grunnskoleopplæringen eller har 
behov for å omskolere seg. Vi vet at psykiske helseproblemer for mange er medvirkende til at 
de ikke klarer å gjennomføre videregående skole. Mange ønsker seg en ny mulighet for å 
fullføre. Denne gruppen kan ha behov for sammensatte tjenester og da er det viktig at alle 
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instanser samarbeider slik at utdanningen blir optimal. Det er dessuten viktig at informasjon 
om retten til voksenopplæring blir gitt til alle dette er aktuelt for på en bedre måte enn i dag.  
 
Antallet unge uføre på grunn av psykiske helseproblemer er økende. Et tilgjengelig og godt 
tilbud om voksenopplæring hvor den enkelte elev får mulighet til å gjenvinne opplevelsen av 
å mestre skolesituasjon og læring, kan bidra til å øke sannsynligheten for å få arbeid heller 
enn trygdeytelser. De aller fleste ønsker seg dette, men utdanningssystemet og arbeidslivet 
bidrar til at unødig mange faller utenfor.   
 
Til tross for dette har utvalget ingen forslag til tiltak for personer med psykiske lidelser og 
ønske om videregående opplæring. Vi håper det vil komme konkrete og forpliktende tiltak for 
å oppfylle denne sammensatte gruppens rettigheter. 
 
Kapittel 8 PP-tjenesten, oppfølgingstjenesten og rådgivningstjenesten. 
 
8.3 Rådgivingstjenesten 
Elever oppgir at de opplever sporadisk veiledning, samtidig som at rådgiver skal hjelpe elever 
med psykiske problemer uten å ha spesiell utdanning på disse områdene. Flere og flere elever 
sliter med psykiske problemer som får konsekvenser for dem i skolen, og trenger derfor 
personer med nok tid og kompetanse til å hjelpe dem. Om rådgivere skal være et godt 
alternativ, er det viktig at forslaget om at rådgivere skal få tilbud om videreutdanning (del III 
kapittel 18), får gjennomslag. 
 
Kapittel 10 Andre kommunale og statlige tjenester. 
 
10.1.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har viktige oppgaver blant annet i forebyggende 
psykisk helsearbeid. Vår erfaring gjennom kontakten med elever generelt og unge mennesker 
med psykiske problemer spesielt, er at flertallet etterspør en utvidet og mer synlig 
skolehelsetjeneste. Også av skolepersonell og fagfolk innen helsetjenester for barn og unge, 
løftes skolehelsetjenesten fram som et viktig lavterskeltilbud og avgjørende bindeledd mellom 
ulike instanser, forutsatt at disse ressursene er prioritert og tjenesten synliggjort på en positiv 
måte for elevene. Vi ser derfor med bekymring på at det er svært varierende hvilket tilbud 
barn og unge får i landets kommuner. Utvalget nevner ikke spesielle tiltak for styrking og 
bedre koordinering av skolehelsetjenesten i del III. Vi ønsker at viktigheten av 
skolehelsetilbudet løftes fram og tiltak for styrking av dette tilbudet iverksettes. 
 
10.9 Utfordringer 
Elever har mange rettigheter som er lovhjemlet. Det kan derfor bli uoversiktlig for mange, 
samt at der er for dårlig informasjon om rettighetene og mulighetene man har. Å ha en nedsatt 
funksjonshemming eller å ha et barn med nedsatt funksjonshemming byr på utfordringer som 
i perioder kan være krevende å takle. Problemet blir ikke mindre av at man får mangelfull 
eller ingen informasjon. Det er dessuten ofte slik at flere instanser jobber parallelt, men at 
tiltakene går i ulike retninger. NOU-en gir ingen anbefalinger i forhold til hvordan foresatte 
og elever skal få best mulig informasjon om rettigheter og tiltak og heller ikke hvordan 
forhindre at tiltak fra ulike tjenester motvirker hverandre i stedet for å gi synergieffekter.  
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Kapittel 11 Målgrupper 
11.3.1 Forklaring på problemadferd i skolen 
Det gis i dette kapittelet forklaringer på hvorfor det er problemadferd i skolen. Det savnes 
likevel noen faktorer som har med ressurser å gjøre. Mange lærere oppgir at de mangler 
kompetanse på dette området på grunn av mangelfull opplæring. Økonomiske faktorer har 
også gjort at klassene har blitt større som igjen fører til mindre tid til hver enkelt elev. 
 
11.3.3 Barn i risiko 
Det refereres i dette avsnittet til rapporten Forebyggende innsatser i skolen, der det 
konkluderes med at det er mange ulike program i skolen som kan benyttes ved problemadferd, 
psykisk helse og rusforebygging. Forskning har vist at noen av disse skoleprogrammene er 
mer fruktbare enn andre. Det blir derfor viktig å formidle dette til skoler og andre instanser 
som har med barn å gjøre. God informasjon og riktige tiltak er svært viktig for å sikre at 
forebyggende arbeid skjer på en hensiktsmessig og effektiv måte.  
 
11.4 Utfordringer 
Mange foresatte er ifølge tabell 11.2 misfornøyde med hjelpen de får fra ulike hjelpeinstanser, 
særlig i forhold til elever med psykososiale vansker. Dessuten opplever mange elever som 
mottar spesialundervisning at de føler seg mer isolerte, trives dårligere på skolen og er mer 
utsatt for mobbing enn andre elever. Elever som mottar spesialundervisning er allerede en 
utsatt gruppe. Det totale utdanningstilbudet til disse elevene må derfor sikres på en god måte. 
Det blir viktig å vite hva som i praksis fungerer for den enkelte elev og at det jobbes med 
gode individuelle tiltak for disse elevene. 
  
Del III Vurderinger og forslag 
 
Kapittel 13 Tidlig innsats og forebygging 
Utvalgets forslag om bedre kartlegging og oppfølging virker fornuftig og det er positivt at 
dette skal komme i stedet for og ikke i tillegg til annen kartlegging. Det er forslag om bruk av 
læringsbok som skal følge eleven, men det kommer ikke tydelig frem hvordan dette 
dokumentet skal brukes, eller hvordan dens effekt skal evalueres underveis. Tiltakene vil 
dessuten variere betydelig etter den enkeltes elev behov. Det blir beskrevet i kapittel 13 at det 
ikke er mangel på kartlegging av elever, men oppfølging og gode tiltak som sikrer eleven god 
og hensiktsmessig utdanning. Elever med spesielle behov er ulike og trenger unik 
tilrettelegging, det er en stor utfordring for den enkelte lærer å få til dette, da mange lærere 
føler seg for lite kompetente til å oppfylle mangfoldet av elevenes behov. Lærere trenger en 
kompetanseheving som vil kreve både økonomiske, men også faglige ressurser. Psykiske 
problemer er komplekse og det er ikke slik at det er et fasitsvar for hvordan utdanningsløpet 
og det daglige undervisningsopplegget for den enkelte elev skal være. For at denne 
elevgruppen skal sikres god og fullstendig utdanning må mange tjenester koordineres, det er 
tvilsomt om en læringsbok utviklet av en lærer uten spesiell kompetanse på dette området vil 
kunne ivareta behovene til eleven på en god nok måte. 
 
Kapittel 15 Tilpassede og fleksible opplæringsløp 
I boks 15.1 foreslår utvalget flere tiltak for å gjøre opplæringsløpet til elever med ekstra 
behov for tilpassing bedre. Det er likevel uklart i de neste avsnittene hvordan dette er tenkt 
utført i praksis. Det nevnes problem som er avdekket av ulike instanser, men det er uklart hva 
som skal gjøres og ikke minst hvordan. Det er dessuten uklart hvordan elever som faller ut av 
skolen skal fanges opp på en bedre måte. Oppfølgingstjenesten vil ha en viktig rolle her, men 
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det er svært varierende hvordan denne tjenesten er organisert i landet, og derfor vil tilbudet til 
elevene også bli varierende. 
 
 
17.6 Brukermedvirkning 
I dette avsnittet tas brukermedvirkning opp. Dette har i svært liten grad vært nevnt tidligere i 
NOU-en, noe som er beklagelig. Brukere og foresatte til yngre brukere bør i større grad høres 
og gis reell brukermedvirkning, og det bør utarbeides gode retningslinjer for å sikre dette. 
Elever på ungdomsskolen og særlig på videregående må få en tungtveiende mulighet til 
innvirkning på egen opplæring. Det er lett å tro at det er spesialistene som vet best hva som 
virker og hva en elev trenger, mens eleven selv kan føle seg overkjørt og presset inn i opplegg 
som han/hun ikke er bekvem med. Eleven kjenner seg selv best og vil ha mye informasjon og 
kunnskap om sin egen situasjon og behov.  
 
Kapittel 19 Økonomiske og administrative forslag 
Utvalget sier at innføring av Læringsboka, som er et av hovedtiltakene til utvalget, ikke vil 
generere kostnader. Det kan tenkes at selve utarbeidelsen ikke vil koste så mye, men dersom 
den skal bli et godt arbeidsverktøy som brukes daglig vil dette kreve ressurser. Hensikten med 
Læringsboka er som tidligere nevnt ikke først og fremst å kartlegge og dokumentere, men å 
sikre den enkelte elev et best mulig utdanningsløp. For at dette skal fungere må Læringsboka 
ha gode intensjoner og mål for eleven. Arbeidet med å oppfylle disse målene vil kreve mye av 
hver lærer, og kursing og videreutdanning krever økonomiske ressurser. 
 
Oppsummering 
 
Samlet sett ser Rådet for psykisk helse at utvalget har kommet frem til mye viktig i NOU 
2009: 18 Rett til læring. Vi ser likevel med bekymring på at spesialundervisning eller andre 
tiltak settes inn for sent. Elever som ikke får tilfredsstillende opplæring og ikke opplever 
mestring i skolen vil kunne få et negativt bilde av skolen, utdanning eller på seg selv. Vi 
opplever at det må samarbeides bedre mellom skole, foresatte og andre kommunale og statlige 
tjenester for at barn med behov for tilrettelagt-/spesialundervisning skal få den utdanningen de 
har rettmessig krav på. Elever vil i verste fall kunne få flere og alvorligere problemer enn de 
allerede har, de risikerer å ikke fullføre grunnskoleopplæringen og dermed få mer 
innskrenkede muligheter til videre studier og arbeid. 
 
Vi ser at psykisk helse blir omtalt flere ganger i dokumentet, men vi opplever at det er få og 
lite konkrete tiltak for hvordan man skal hjelpe barn, unge og voksne som sliter med psykiske 
problemer for at de skal klare å gjennomføre skoleløpet. Dette gjelder også for 
voksenopplæringen hvor dette slett ikke er nevnt. 
 
For å forebygge psykiske problemer hos barn og unge er det viktig å sette inn gode tiltak på et 
tidlig stadium. Tidlig intervensjon vil være til det beste for barnet/ungdommen på både kort 
og lang sikt, samt at dette i det lange løp vil være hensiktsmessig i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv. Utvalget nevner dette, men mye av ansvaret for opplæringen blir pålagt skolen og 
den enkelte lærer og lite blir pålagt andre instanser som kommune, fylke og stat. De fleste 
skoler har lærere som ønsker å tilrettelegge for alle elever, men har begrensede muligheter for 
dette innenfor rammene av arbeidssituasjonen. I forhold til psykiske helseproblemer vil 
skolehelsetjenesten kunne være en viktig samarbeidspartner, forutsatt et dette tilbudet 
gjennomgående blir styrket betraktelig. Dette er et så å si unisont ønske fra lærere, 
helsepersonell, elever og foresatte. 
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De aller fleste ønsker seg skolegang og arbeid, men utdanningssystemet og arbeidslivet bidrar 
til at unødig mange faller utenfor. Vi håper at videre satsing på alles rett til læring vil få høy 
prioritet fra politisk hold og i læringsfeltet i tiden framover, og at barn og unge med psykiske 
helseproblemer blir sett og inkludert i dette arbeidet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Rådet for psykisk helse 
 
 
Anne-Grethe Skjerve      Ingrid Einarsrud 
fagsjef        prosjektmedarbeider 
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