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Høringsuttalelse fra Sunndal kommune - Nou 2009:18 Rett til læring.

Viser til høringsbrev til kommunen datert 22.07.2009, Innstilling fra utvalget for bedre læring
for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Grunnskoletjenesten har fått ansvaret for å utforme høringen og har bedt om uttalelser som deler
av høringen fra Innvandrertjenesten, Barnehagetjenesten, Pleie- og omsorgstjenesten, Helse- og
barnevernstjenesten, PP- tjenesten og NAV. Bare PP- tjenesten har utformet egen uttale og den
følger kommunens uttalelse.

Kommunen er positiv til utvalgets oppsummering av de tre hovedutfordringene og vi vil
kommentere de seks foreslåtte strategiene for å møte disse.

Barnehage- og skoleeiers plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av barns og elevers
utvikling, læring og læringsmiljø er fundamentet i strategien. Det er positivt at fokuset er rettet
mot oppfølging og ikke kartlegging og at det foreslås verktøy, Læringsboka, for systematisering
av arbeidet.

Foreslåtte tiltak synes gode både knyttet til tidlig innsats og en helhetlig tiltakskjede i barnas
læringsløp, men forutsetter omfattende kompetanseutvikling på alle nivå.

Det er positivt at begrepet Spesialundervisning foreslås endret til Ekstra tilrettelegging. Med
gjennomgående fokus på den generelle tilrettelegginga for tilpassa opplæring, beskriver det nye
begrepet bedre hva denne rettigheten omfatter. Når eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av det
ordinære tilbudet, skal det ikke ha en spesiell undervisning, men en ekstra tilrettelegging som går
ut over den generelle tilrettelegginga en gir innenfor klassen. Begrepet tydeliggjør, bedre enn det
gamle, fokus på tilrettelegging og kan gi en økt bevissthet omkring tiltak som gir økt
læringsutbytte.
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Begrepsendringen i seg selv, vil nok ikke endre praksis, men kan være et bidrag i arbeidet med å
tenke nytt slik at flere elever bedre får oppfylt rettigheten sin og derigjennom økt læringsutbytte.

Det er viktig at byråkratisering og tidkrevende prosesser i forkant av å iverksette tiltak reduseres.
En større og raskere ressursinnsats kan slik overføres direkte til tilrettelegginga for og arbeidet
med eleven. Rettigheter synes ikke svekket, men fokus og ressurser rettes mer inn mot tiltak og
mindre mot formelle prosesser i enklere saker. Dette har vi hatt gode erfaringer med gjennom
f.eks Modellprosjekt for tilpassa opplæring i skolen.

Til assede o fleksible o lærin slø Ka  .  15

Utvalgets foreslåtte strategi gis sterk støtte, da også vi ønsker en revisjon av læreplan for
Kunnskapsløftet med tydelige innholdsmomenter. Læreplanen må bli et mer helhetlig og konsist
styringsdokument og - ikke minst - arbeidsgrunnlag for opplæringa. Dette vil styrke det lokale
læreplanarbeidet slik at det blir et mer pedagogisk og fagdidaktisk arbeid.

Som tiltak for å redusere frafallet i videregående opplæring, er differensierte læreplaner, en aktiv
lærekandidatordning og tilbud om 2+2-løp alle viktige steg i riktig retning

Større fleksibilitet på ungdomstrinnet bør tydeliggjøre muligheter for flere, mer praktiske fag.
Delt rådgivningstjeneste kan være en støtte i dette arbeidet, gjennom en styrking både av
yrkesveiledningen og den sosialpedagogiske veiledningen. Det er på tide at sentral ressurs for
rådgivning øker. Samtidig bør det vurderes om ikke også barnetrinnet bør innlemmes i regelverk
om og ressurser til rådgivningstjeneste, med tanke på tidlig innsats.

PPT o Stat ed tettere å. Ka  .  16

Det er udelt positivt at PP- tjenesten skal få styrket kompetanse på læringsmiljø, problematferd
og sammensatte lærevansker. Kommunen er likevel svært skeptisk til at regionale Statped ikke
skal ha sammensatte lærevansker i sin portefølje. Når kompetansen skal flyttes ut av Statped og
over i lokal PPT, frykter vi at kompetansen da ikke lenger vil være tilgjengelig over hele landet,
men tilfalle bynære strøk.

En tydeligere ansvarsfordeling mellom Statped og PP-tjenesten er positiv, men dette forutsetter at
nødvendig kompetanse sikres tilgjengelig for alle landets kommuner.

Helhet krever tverrfa li o tverretatli samarbeid Ka  .  17

Individuell plan er i dag hjemlet i helse- og sosiallovgivningen og bør fortsatt være det, da
hjelpebehov fra disse tjenestene har et gjennomgående tidsperspektiv. Planen har et langsiktig
perspektiv, ut over barnehage og skolealder, og det er derfor naturlig at arbeidet koordineres av
helse- eller sosialtjenesten. Barnehagens og skolens bidrag inn i Individuell plan, er allerede
hjemlet i Opplæringsloven gjennom rettigheter knyttet til spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning. Vår erfaring er samtidig at det er barnehagens og skolens del av IP som
fungerer, men at koordineringsproblematikk er knyttet til andre tjenesteområder. Disse trer særlig
tydelig frem idet eleven er ferdig med ordinær videregående opplæring og fullt ut blir et
kommunalt ansvar.
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Vi mener det både er unødvendig og feil å hjemle IP i lovverket for barnehage og skole. Retten
til en tjenesteyter/personlig koordinator ved behov for langvarige og koordinerte tjenester, må
hjemles innenfor helse- og sosiallovgivningen, og regelverket her bør presiseres.

Det er positivt at PPT foreslås gitt selvstendig henvisningsrett til BUP og HABU. Det er som
oftest PPT som gjør saksforberedelser og utredninger som grunnlag for henvisninger og dette vil
da være mest rasjonelt.

Kom etanse å alle nivåer Ka  .  18

Hele strategien i høringsdokumentet står og faller på kompetanse i alle ledd. Satsingen på økt
kompetanse for alle, står i kontrast til dagens satsing på videreutdanning for noen få fremfor
etterutdanning for mange. Kompetansetiltak for hele det pedagogiske personalet i barnehage og
skole, særlig i vansker med høyfrekvent forekomst, forutsetter etterutdanningstilbud for alle i
tillegg til dypere kompetanse hos noen færre.

Det generelle inntrykket av høringsdokumentet er positivt. Det har en helhetlig tankegang som er
gjennomgående fra barnehage og gjennom videregående opplæring. Kommunen synes det er bra
at fokuset er lagt på den generelle opplæringa og at en ser særskilte inn i denne sammenhengen.
Tiltak for tidlig innsats og helhetlige tiltakskjeder sammen med en avbyråkratisering av systemer,
vil kunne gi økt ressursinnsats i det direkte arbeidet med barnet/eleven.

Med hilsen

1
iv Ingrid orvli

saksbehandler
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Viser til høringsbrev til kommunene av 22.07.2009 Innstilling fra utvalget for bedre læring
for barn, unge og voksne med særskilte behov (Midtlyngutvalget).

PPT har på initiativ fra Grunnskoletjenesten i Sunndal kommune gitt en egen uttale som skal
følge kommunens samlede uttale. PPT sin uttale følger vedlagt dette brevet til
eierkommunene Sunndal, Tingvoll og Nesset.

Vedlegg: Høringssvar fra PPT av 02.11.2009.



Pedagogisk-psykologisk tjeneste
for Sunndal, Tingvoll og Nesset

HØRINGSSUTTALE — NOU 2009:18 Rett til læring"

Sunndalsøra den 02.11.09

PPT for Sunndal Tingvoll og Nesset er ei interkommunal tjeneste for disse tre kommunene.
Denne høringsuttalelsen er PPT sitt syn på NOU 2009:18 "Rett til læring" (Midtlyngutvalget),
og er et resultat av drøfting ved kontoret.

De siste 5-10 årene har vårt PP-kontor lagt vekt på å følge opp sentrale føringer mot mer
systemretta arbeid i form av å være mer ute i etatene og observere, jobbe med
grupper/systemer og deltakelse i ulike fellesprosjekter med barnehager, skoler og eiere.
Eksempler på prosjekter er implementeringen av SATS/TRAS i helsestasjoner og barnehager,
Småbarnsprosjektet i barnehager i Sunndal, Modellprosjekt for tilpassa opplæring i skolen,
LP-prosjektet og Aspergerprosjektet.

I dette dokumentet drøfter vi ikke alle 61 forslagene, men tar utgangspunkt i to spørsmål:
For det første: Hvordan sikre at alle barn får ei opplæring i tråd med sine forutsetninger?
For det andre: Hvordan utvikle PPT slik at alle barn sikres ei likeverdi o lærin ?

I det følgende viser vi til de enkelte kapitler i høringen:

1. Tidli innsats o foreb in 'fr. ka . 13
• Det er positivt at kartlegging av det enkelte barnet systematiseres i et

utviklingsperspektiv (Læringsboka). PPT vil imidlertid advare mot et snevert
læringsfokus innafor ei avgrensa normalitetsramme som ikke tar høyde for ulike
forutsetninger, behov og utviklingsmuligheter.

• Å få kartlegging omgjort til konkrete tiltak og etablere kultur for  konkret
tilbakemelding på sosial og faglig utvikling  underveis i opplæringsløpet, er en
utfordring som i seg selv ikke løses med å etablere ei Læringsbok eller en ressursbank.

• Det vil kreve kompetanse og tid å utvikle og opprettholde en ressursbank. "Rett til
læring" avklarer ikke hvem som skal ha ansvar for utvalg/kvalitet i innhold og
oppfølging/oppdatering av en ressursbank.

• PPT savner fokus påforeldreveiledning i "Rett til læring". Ut fra vårt ståsted som
lavterskeltilbud, er det et område som må og skal ha høy prioritet i PPT sitt arbeid.

2. Rett til ekstra tilrettele in i o lærin en 'fr ka 14 .
• Å fjerne spesialundervisning som begrep fører i seg selv ikke til økt kvalitet på

opplæringen eller at flere elever får ivaretatt sine rettigheter. Hvis elevene i større grad
fikk ivaretatt sine rettigheter innenfor dagens gjeldende lovverk, ville en større andel
ha funksjonelle ferdigheter etter endt skolegang og en større andel skulle ha
forutsetninger for å fullføre det 13-årige skoleløpet. Vi viser til lokale tilsyn og rapport
fra Riksrevisjonen, der det ble påpekt mange brudd på opplæringslova på dette
området.

• Å erstatte begrepet spesialundervisning med ekstra tilrettelegging, kan være med på å
gjøre feltet mer utydelig, og grenseoppgangene mellom rettighet/ikke rettighet
vanskeligere. Dette kan bidra til flere henvisninger, med krav om utredning og
sakkyndig vurdering, for å få avklart en eventuell rettighet.
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• Vi er i tvil om at opplæring gitt av spesialpedagoger øker og at bruken av
spesialpedagogiske prinsipper i opplæringen blir bedre ivaretatt gjennom å fjerne
begrepet spesialundervisning.

• PPT er skeptisk til forslaget om at enkeltvedtak om rett til ekstra tilrettelegging
(spesialundervisning) kan fattes uten sakkyndig vurdering. Hva skal foresatte
eventuelt klage på hvis ikke PPT har gitt en sakkyndig vurdering som grunnlag for ei
ekstra tilrettelegging.

3. Til assede o fleksible o lærin slø 'fr ka 15
• Det er positivt at det fokuseres på sammenhengene mellom de ulike institusjonene

med mål om å sikre overgangene.
• Det er behov for klargjøring av rutiner og ansvar for gjennomføring for alle

overganger.
• PPT stiller spørsmål vedrørende ansvar hvis elever ikke får plass i lærebedrift. Er det

den enkelte skole som skal utvikle elevbedrift?
4. PPT o Stat ed tettere å 'fr ka 16.

• PPT stiller seg undrende til at man ikke har evaluert forrige omorganisering av
Stat.ped, før man nå foreslår ny omorganisering i "Rett til læring".

• PPT stiller spørsmål ved at Senter for atferdsforskning (SAF) ikke er nevnt i "Rett til
læring". SAF har bistått vårt kontor og vår region med betydelig kompetanse og tett
oppfølging, og har en vært en viktig bidragsyter for å få til nødvendig endring av
skolemiljøet ved flere av våre skoler.

• Etablering av et nasjonalt utviklingssenter for PPT er positivt. Lokalisering av et slikt
senter og eventuell tilknytning til høyskole/universitet, vil ha betydning mtp på
mulighet for PPT i distriktene til å gjøre seg nytte av et slikt senter. Det kan være
hensiktsmessig å ha tilknytning til flere høyskoler/universitet.

• PPT stiller spørsmål vedrørende flytting av de fylkeskommunale Syn og
audiopedagogtjenestene til de planlagte regionsentra. I tilfelle vil det medføre større
avstand mellom bruker og mye brukt kompetanse i 1.1inja.

5. Helhet krever tverrfa li o tverretatli samarbeid 'fr ka 17
• Dersom Individuell Plan hjemles i Barnehageloven og Opplæringsloven vil det

sannsynligvis føre til flere byråkratiske arbeidsoppgaver for PPT. Erfaringsvis
kommer PPT til å sitte med ansvar for koordinering og oppfølging av IP og
ansvarsgruppe. I tillegg har PPT et hovedansvar for sakkyndighet og veiledning av
opplæringa som en viktig del av IP.

• Det er positivt at PPT får egen henvisningsrett til BUP og Barnehab. Pr. i dag gjør
PPT det meste av det førhenvisningsarbeidet, så en slik endring medfører mindre
byråkrati og antatt raskere saksgang.

• Å sidestille interkommunale løsninger for PPT med tverretatlige/samorganiserte
kommunale løsninger gjøres etter vårt syn lite reflektert i "Rett til læring". PPT
risikerer å bli relativt underordnet helse- og barnevern i en tverretatlig organisasjon.

• Det er viktig at det foretas en ansvarsavklaring av opplæringstilbudet, slik at barn som
er under barnevernets omsorg får oppfylt sine rettigheter.

• Det er viktig at det klargjøres hvilke instanser som har ansvar for tilbud etter skoletid
(leksehjelp) for de som har behov etter 7. trinn



Kom etanse å alle nivåer 'fr ka 18
• Kompetansehevingsprogram for PPT burde ses i sammenheng med, og delvis

samorganiseres med kompetanseprogrammene i barnehage og skole.
• Det spesialpedagogiske feltet inkludert spesialundervisning, er et område der faglig

kompetanse og faglig skjønn er sentrale med tanke på å utvikle bedre samsvar mellom
intensjoner og realiteter i opplæringa. De 5-årige kompetansehevingsprogrammene
innafor ei ramme på ca 69 mill er i seg selv positive tiltak for å gi et kompetanseløft.
Kompetanseutvikling må imidlertid foregå kontinuerlig, være målretta og kunne gi
formalkompetanse som en del av ordincer drift av barnehage, skole og PPT. Utvikling
av Lærende organisasjoner krever kontinuitet og ikke avsluttes etter en 3-5års periode
med kompetansehevingsprogram.

KONKLUSJON:
Vi vurderer mange av forslagene i "Rett til læring" som en oppfølging og videreføring av
systemarbeid vi har forsøkt å utvikle i samarbeid med brukere og eiere i våre kommuner
Prinsippet om "tett på bruker" er positivt både for brukere og oss som leverer tjenester i
1.1inja. Kvalitet henger sammen med nærhet og mulighet til kontinuitet i oppfølging av barn,
foreldre og barnehage/skole. For et interkommunalt kontor med store avstander mellom
enhetene fører "tett på" til mye reising. Dette må vektes opp mot tid til sakkyndighet og
mulighet til internt samarbeid med kollegaer på PPT.

Vi ser at forslagene i "Rett til læring" samlet sett medfører utfordringer, der kompetanse og
rammevilkår inngår som viktige faktorer. Tilgangen på relevant kompetanse er ulik for
kommunene, og det avgjør i stor grad muligheten en har til å utvikle gode tjenester. Ulik
organisering av kommunene og ulike rammevilkår kommer i tillegg, og er av stor betydning
for arbeidsvilkår innenfor og mellom etatene. Å balansere brukerrettigheter og lovpålagte
krav til kvalitet i opplæringa opp mot muligheter gitt i tid, kompetanse og avgrensa
økonomiske rammer, innafor prinsippene om likeverd og likebehandling, er krevende.
Prioritering av oppgaver, samarbeid og effektivisering av tjenestene kan bli en av
hovedutfordringene framover for 1. linja.

Vi tror ikke at intensjonene med mindre dokumentasjon/byråkrati innfris gjennom forslagene
i "Rett til læring".

PPT ønsker å være et høykompetent lavterskeltilbud. For å realisere intensjonene er det behov
for økt bemanning i PPT, også i en opptrappingsperiode/overgangsperiode på 5 år.

Lars Hus y
Kontorleder


