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Horing — NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn,
unge og voksne med særskilte behov.

Horingsuttalelse fra Vefsn kommune.

Generelt vil vi bemerke at vi støtter opp om den sterke fokus på forbyggende strategi som
framgår av dokumentet. Tidlig innsats er viktig med tanke på å stimulere og forsterke positive
lærings- og utviklingsbetingelser.

Utvalget har levert et svært omfattende dokument som inneholder i a1t 61 ulike forslag. Vi
velger å uttale oss konkret om de forslag vi ikke ønsker gjennomført. Vi vil samtidig melde at
vi har registrert mange særmerknader i dokumentet, også fra KS sin representant Jorun
Sandmark, noe som kan forstås som en faglig uenighet innad i utvalget når det gjelder flere av
forslagene.

Kapittel 13 —Tidlig innsats og forebygging

• Det foreslås en plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av barns og elevers
utvikling, læring og læringsmiljø. Vi mener dette er ivaretatt i gjeldende regelverk og
ser ikke at det skal være  nødvendig  med ytterligere reguleringer.

• Plikt til å sikre språkkartlegging ved tre, fire og fem år. Vi stiller spørsmål ved
hyppigheten av språkkartlegging. Språkkartlegging er viktig og bør gjennomføres
rutinemessig på enkelte alderstrinn, men når det skal gjennomføres tre år på rad for
alle barn i kommunen vil dette  være svært ressurskrevende, og vi mener dette ikke er
godt nok pedagogisk begrunnet.

• Vi støtter tanken bak Læringsboka som verktøy i tidlig innsats og oppfølging av barn
og elevers utvikling. Vi vil likevel stille oss bak Jonmn Sandmark sin særmerknad om
at Læringsbokas funksjon og omfang, samt dens juridiske status ikke er godt nok
utredet. Vi stiller også spørsmål til om Læringsboka kommer i konflikt med
Rammeplanen slik den foreligger i dag.
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Kapittel 14  — Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen

Vi støtter ikke en endring av retten til spesialundervisning slik at denne erstattes av rett til
ekstra tilrettelegging Vi mener retten til spesialundervisning fortsatt skal ha sitt grunnlag i
sakkyndig vurdering. Vi er redd for at en utvanning av begreper kan føre til store forskjeller i
opplæringstilbudet, samt en utvanning av elevers rettssikkerhet. Kravet om sakkyndig
vurdering støtter opp om kravet til likeverdig opplæring.

Kapittel 17 —Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Forskriften om individuell plan er i dag hjemlet etter helselovgivningen og
sosialtjenesteloven. Det nye forslaget går ut på å hjemle retten til individuell plan etter
bamehageloven og opplæringsloven. Utvalgets forslag innebærer å pålegge barnehage og
skole en omfattende oppgave i tillegg til opplæringsansvar og ansvar for å utarbeide
individuelle opplæringsplaner. Skolen har allerede i dag en stor utfordring i at lærernes tid i
større og større grad knyttes opp til oppgaver som ikke er direkte relatert til undervisning og
opplæring. Vi støtter derfor ikke utvalgets forslag.
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