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Høringsvar - NOU 2009:18 -Rett til læring 

 
Det er administrasjonen i Røyken kommune som har behandlet høringen. 

 

Røyken kommune er opptatt av tverrfaglig og systemisk arbeid i barnehage og skole, og 

administrasjonen  vil i hovedsak støtte forslagene fra utvalget slik de er framsatt i kap. 3 i NOU:2009:18. 

 

Individuell plan. 

Når det gjelder kap. 17 ”Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid”, vil vi si at vi støtter at 

individuell plan (IP) også hjemles i barnehageloven og opplæringsloven. Barnehage og skole skal være 

deltakere i utarbeidelsen av individuell plan gjennom arbeidet med opplæringsplaner. 

Vi understreker behovet for at IP fortsatt er forankret i helse- og sosiallovgivningen for å sikre den 

tverrfagligheten som utvalget ønsker å fremme. Vi ser det videre som svært viktig at funksjone som en 

personlig koordinator og ansvar for å skrive en IP hjemles i sosial- og helselovginingen.Begrunnelsen for 

dette, er at dette vil sikre et tverrfaglig samarbeid.Dersom dette bare hjemles i barnehage- og 

opplæringsloven, vil helseområdet kunne trekke seg unna arbeidet med individuell plan, og det vil det lett 

føre til at tverrfaglig samarbeid forsvinner. 

 

Vi vil påpeke at det har blitt hevdet fra rektorer at foreldre ikke alltid ønsker at barnehage og skole som de 

har daglig kontakt med, skal ha innsyn i alle de forhold som fører fram til en indiviuell plan. 

Sett i lys av barnehage- og skoleperspektivet, vil dette føre til et merarbeid som igjen trekker lærere, 

styrere og rektorer vekk fra kjerneoppgavene sine i barnehage og skole. De pålegges mer papir- og 

administrativt arbeid – og må arbeide med områder de ikke har kompetanse på. 

 

PPT 

I omleggingen av statped. og nye utfordringer for PPT , er det viktig at det legges føringer i forhold til 

kompetansen  og dimensjoneringen av PPT. 

 

Lykke til med det videre arbeidet! 

 

Med hilsen 

 

Bente Dahl Karlsen 

rådgiver grunnskole 

 


