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HØRING – NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalg for bedre læring for 

barn, unge og voksne med særskilte behov. 

 

Tromsø kommune har sendt utvalgets forslag til høring til rektorene og Pedagogisk –

psykologisk tjeneste (PPT) til uttalelse. Uttalelsene fra en gruppe rektorer og fra PPT 

vedlegges. 

 

Rådmannen la frem saken til høring i Kultur, idrett- og oppvekstkomiteen til behandling  

den 03.11.09 sak 0085/09. 

 

Følgende uttalelse ble vedtatt: 

Tromsø kommune slutter seg til hovedmålsettingen til utvalget om tettere oppfølging, mer 

fleksibel opplæringsløp, en forsterket PP-tjeneste og at det opprettes regionale Statped-

sentre. 

Viktige forhold i det videre arbeidet: 

 Kunnskap og kjennskap til de instanser som er med i tiltakskjeden, er vesentlig for 

å øke muligheten for god samordning. 

 Læringsboka må bli et håndterlig verktøy og juridiske forhold må avklares. 

 Forslaget om omlegging av retten til spesialundervisning erstattes av retten til 

ekstra tilrettelegging i opplæringen, støttes. PP-tjenesten vil da kunne bruke mer tid 

og ressurser til systemarbeid i skolene. 

 Kompetanseheving på alle ledd er viktig og bør styrkes som foreslått. 

 En mer fleksibelt opplæringsløp i videregående opplæring er viktig for å hindre 

frafall. 

 Ansvarsfordeling mellom PP-tjenesten og Statped er viktig og nødvendig for å 

kunne gi en best mulig opplæringstilbud. 

 Utvikling av gode læringsmiljø og tilrettelegging for bedre læring. 

 PP-tjenesten må være tettere på i skole og barnehage. 

 Det bør vurderes om IP skal hjemles i barnehage- og opplæringsloven. 

 Retten til den enkelte må ikke svekkes ved omlegging fra spesialundervisning til 

ekstra tilrettelegging. 

 Barnehage- og skoleeiers arbeid med å forsterke rutinene for overgang og 

samarbeid mellom barnehagen og skolen og lærebedrifter, må styrkes. 

 

 

Kari Henriksen 

kommunalsjef 

 

                                                                                           Arne O. Johansen 

                                                                                           skolefaglig rådgiver 



PPT Tromsø - Høring NOU 2009 : 18 – ”Rett til læring” 
 

Kap 13: 

Generelt synes vi at NOU meldingen har mye fokus på skolen og lite på barnehagen. 

Viktig med tidlig innsats og forebyggende tiltak, og at man vil til livs ”vente å se” 

holdningene.  

Når det gjelder utvikling av ressursbank så fremkommer det ikke i meldinga hvem som skal 

utvikle den. 

Vi mener at en språklig kartlegging både ved 4, 5 og 6 års alder er for ofte og for urealistisk å 

få til. Hvem skal gjøre dette? Hvem har kompetanse? For to språklige barn må begge språk 

kartlegges. Dette mener vi er for urealistisk og vanskelig å få til. En bør heller satse på 

samarbeid med foresatte når det gjelder morsmål og språkstimulering. Språkkartlegging er 

ikke nødvendig for alle barn, men de som er i risiko. 

Svært viktig med tidlig innsats og forebygging også for hindre sekundære vansker. 

Veldig bra med en lovfestet plikt til tidlig innsats i lese og skriveopplæringen, ekstra innsats 

retta mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning, samt at det ikke skal fattes 

enkeltvedtak for å sette i gang tidlig innsats. 

Vi synes ikke at læringsboka er et godt navn. Viktig å tenke gjennom en del etiske prinsipper 

med denne.  

Bra at en vil vurdere å endre grunnskolens regelverk om samarbeid mellom barnehage og 

skole. 

Viktig at foresatte inkluderes og orienteres om tilpasninger og at de skal være en viktig 

samarbeidspart. 

Bra at utvalget er bekymret for at lærer bruker mer tid enn nødvendig på rapportering, 

dokumentasjon og administrasjon.  

 

Kap 14: 

Det at retten til spesialundervisning erstattes av en ”rett til ekstra tilrettelegging” mener vi er 

en svekkelse av retten til den enkelte. 

Skolen har plikt til å sette i gang tiltak. Skrivet gir mer myndighet til skolen. Men hva skjer i 

praksis? 

Utenfra perspektivet som PPT har er det viktig å opprettholde retten til spesialundervisning. 

Å gi fra seg retten til spesialundervisning baserer seg på en del faglige vurderinger. NOU en 

slik vi leser det flytter mye av denne vurderingen til skolene. Vi vet at kompetansen på 

skolene kan være varierende. Det kan for eksempel være vanskelig å bygge opp kompetansen 

på små skoler. Dermed kan likeverdighetsprinsippet være vanskelig å handheve. Hvem skal 

kontrollere? Blir igjen mer ansvar lagt på foresatte i forhold ti å følge med. 

 

Der det er sannsynlig at det må gjøres store avvik fra læreplan synes vi dette er betenkelig, 

spesielt med tanke på frafall i videregående. Spriket kan bli større.  

Uttalelsen har gode intensjoner, men det kan gå enda lengre tid for det skjer ting. Det blir for 

uforpliktende. 

Det trengs økonomiske rammer i tråd med denne tenkingen, men nedskjæringene i skolen gjør 

at det ikke tilføres mer ressurser heller mindre. 

Skille forebyggende tiltak for den enkelte elev. Øke den generelle kvaliteten i skolen. 

Individuell rett- skolens plikt. Vi slutter oss til 14.6 Særmerknad fra ulike utvalgsmedlem. 

 

 



Kap 16: 

Vi ser det som viktig at ansvarsområder og oppgavefordeling mellom PPT og Statped 

klargjøres. Like viktig er det at ansvars- og oppgavefordeling mellom PPT-Statped og HAB-  

BUP klargjøres og defineres på tvers av ”departements grenser”. I dag er dette for uklart. 

 

Samhandling mellom PPT og barnehagen / skole. 

”…all læring og samhandling må forstås i lys av det miljø og de omgivelser som til enhver tid 

preger barnehagen og skolen.” Her mener vi at forutsetningene hos det enkelte individ også 

er en viktig faktor for læring. 

På bakgrunn av barnehagens plass i opplæringsløpet og PPTs fremtidige rolle i forhold til 

læringsmiljø er vi enig i at det tas inn en bestemmelse om PPT i barnehageloven. PPTs 

ansvarsområde må konkretiseres / defineres. 

 

Viktig at overganger sikres. I kommuner hvor PPT for grunnskolen og videregående skole er 

to enheter med ulike eiere (kommune og fylke), er det særlig viktig at overgangen sikres. 

 

Strategisk, langsiktig tenking/ planlegging er viktig i forhold til kompetansebehov i en ”ny” 

PP-tjeneste. Viktig å trekke erfaringer fra SAMTAK. 

 

Positivt at det legges vekt på å øke PP-tjenestens kompetanse. Vanskelig å ta stilling til 

nasjonalt utviklingssenter og 5-årig kompetanseprogram når det ikke er klart hvordan det skal 

bygges opp og hva det skal inneholde. 

 

Positivt at PP-tjenesten skal være tettere på i skole og barnehage. Hvorvidt dette er mulig å få 

til har også mye med kapasitet og prioritering av oppgaver. Hvordan skal en gjøre dette uten 

økning av midler? 

Slik det er nå bruker PP-tjenesten altfor mye tid til sakkyndighetsarbeid. Lange ventelister 

gjør at all tid bindes opp til å få unna sakkyndige vurderinger. Det er frigjort liten tid til 

systemretta arbeid. PPT utsettes for et krysspress, der det er ulike kryssende forventninger til 

hva som skal være hovedfokus.  

   

 

Kap 17: 

Vi er uenig i at individuell plan skal hjemles i barnehage og opplæringsloven, slik at 

personale i disse systemene skal måtte ta på seg en personlig koordinator rolle. 

Vi er enig i at det innføres rett til en tjenesteyter/ personlig koordinator, men at dette bør være 

personer som har kunnskap om systemene rundt bruker og tjenestetilbudene. 

 

Kap 18: 

Veldig bra at utvalget fokuserer på økt kompetanse på alle nivåer, men at utvalget er for lite 

konkret, særlig med tanke på det 5 årige utviklingsprogrammet programmet med en 

økonomisk ramme på 19 millioner. Lite tydelig på hva som skjer med midlene etter 5 års 

perioden. 

Er det realistisk å tro at man kan fokusere på en kompetanseheving uten en betydelig økning 

av ressursene og spesielt øremerkede midler? 

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste, Tromsø 

 



19.10.09 

 



Høringsuttalelse fra skolelederne på Nord-Tromsøya, Tromsø komme: NOU 2009-18 : 

Rett til læring 

 

 

 

Nordøyanettverket velger å vurdere NOU 2009:18 ut fra den systemtenkningen som legges til 

grunn, og i mindre grad være opptatt av de ulike konkrete forslag. Utgangspunktet for vår 

vurdering er grunnskolen, selv om vi slutter oss til den gjennomgående tenkning av læring fra 

barnehage til ut videregående skole. Dersom man etter høringen kan opprettholde det 

systemperspektivet som ligger til grunn, antar vi at forslag til tiltak vil falle på plass omtrent 

slik som utvalget har foreslått, med justeringer som spilles inn. 

 Det er prisverdig og betimelig at utvalget vinkler læring ut fra et inkluderende perspektiv der 

eleven, elevens læring og eleven i et læringsmiljø er i sentrum, og  at det dermed etableres 

styrking  innenfor den normale læringssituasjonen. Dette perspektivet fordrer at ressurser og 

tiltak kommer til eleven og ikke omvendt: at eleven må gå til ressursene, dvs. ut av det 

normale læringsfellesskapet. Denne dreiningen vil kreve tiltak av systemisk og organisatorisk 

art 

Innenfor den normale læringssituasjonen skal tiltak tilrettelegges og det skal foregå svært liten 

grad av klientifisering av eleven.  Vi slutter oss til den vurderingen som bl.a. munner ut i at 

kunnskap om eleven er tilgjengelig gjennom hele læringsløpet (læringsboka) slik at brudd 

ikke skjer, ekstra tilrettelegging skjer ut fra pedagogisk vurderinger av lærevansker, heller enn 

en lovregulert rettighet der jus i stor grad styrer tilretteleggingen (eks. spesialundervisning § 

5-1). Man ser her opplegg til et system som grunnlegges på forebygging gjennom tidlig 

innsats og ikke lapping der ”skade ” er skjedd eller i ferd med å skje.  Tidlig innsats handler 

både om avbyråkratisering/avklientifisering og ressursbruk/ressurstilgang. Dersom dette skal 

gjennomføres vil midler måtte overføres fra høyere klassetrinn til småskoletrinn eksempelvis, 

og man må ha tilstrekkelig tålmodighet til å se at ressursinnsats virker overfor det enkelte 

barn, og i forhold til langt færre såkalte oppmeldinger til PPT enn nå. Dette vil ta flere år. For 

å kunne holde det lange perspektivet vil også vurdering av myndighet til forvaltning av 

ressurser være en viktig debatt.  

 

Det er viktig å se personellressurser, materiellressurser og organisatoriske tiltak i en helhet. 

Økt lærertetthet i skolen har nødvendigvis ikke effekt hvis ikke skolene har rom nok til å 

utnytte dette. Skolers mulighet til å dele klasser/grupper i mindre enheter er begrenset. Skoler 

er som regel ikke bygd for dette.   

 

Dersom skolen skal kunne bruke styrkingstiltak på en slik NOU beskriver, i form av ekstra 

tilrettelegging i opplæringen, kan det også ha implikasjoner på avtaleverket for 

undervisningspersonell.  Det må vurderes om det er tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til 

disponering av personale.  

PPT som veileder og kompetanse tilfører for skoler utover klientnivå, har vært savnet siden 

SAMTAK. Da ble PPT  lansert som organisasjonsutvikler overfor skolene, noe som viste seg 

å være for ambisiøst i møtet med virkeligheten og viljen til ressurstilfang. Det faktum at både 

grunnskole og PPT er underlagt kommunal politisk styring fører til at vedtak om ressursbruk 

ofte nok står i motsetning til målsettingene. 

 

 

På vegne av Nordøyanettverket, 

Inger-Anita Markussen, rektor Hamna skole. 
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