
 HORTEN KOMMUNE 

 

Høring om forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov: 

Spesialundervisning, psykososialt miljø, felles skolekretser og hjelp i 

opplæringen av personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling 

Høringssvar fra Horten kommune 

2. Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning 

 

Horten kommune støtter forslaget til lovendring i § 5 – 4 

 Dette bidrar til å sette fokus på ordinær opplæring 

 Gir mulighet til å forbedre praksis 

 Fremhever rett til tilpasninger innen den ordinære opplæringen 

 

3. Forslag om å erstatte halvårsrapport om spesialundervisning med én årlig rapport 

 

Horten kommune støtter forslaget til lovendring 

 Dette vil lette kravene til skriftliggjøring 

 Gir lærerne mulighet til å konsentrere seg om undervisning 

 Skriftlig halvårsrapport kommer nå i tillegg til det som er ivaretatt i 

underveisvurderingen 

 Forslaget bør også gjelde for førskolebarn så langt det passer 

 I stedet for skriftlig halvårsrapport bør skolen i januar drøfte om spesialundervisningen 

gir et forsvarlig utbytte for eleven og om mål evt. bør justeres 

o PPT og foresatte innkalles hvis det er forslag til endringer 

 

4. Samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i Individuell Plan (IP) 

Horten kommune støtter forslaget til lovendring 
 Det er naturlig at skolen deltar i arbeidet med IP, og det er vanlig praksis i vår 

kommune at skolen deltar i dette arbeidet  

 Helsetjenesten bør ha ansvar for utarbeidelse av IP og være IP-koordinator 

 

5. Erstatningsbestemmelse med delt bevisbyrde i opplæringslovens kap. 9A 

 

Horten kommune støtter IKKE lovendringsforslaget 

 Første ledd er ivaretatt av skadeerstatningsloven 



 Annet ledd vil stille store krav til dokumentasjon, også i fortrolige samtaler mellom 

elever/ foreldre og sosiallærere /skolens ledelse 

 

 

6. Foreldelsesfrist for straff i opplæringslovens kap. 9A 

 

Horten kommune støtter IKKE forslaget til lovendring 

 Horten kommune vil opprettholde 2 år som foreldelsesfrist  

 

7. Felles skolekretser mellom kommuner 

 

Horten kommune støtter forslaget til lovendring 

 Dette skaper forutsigbarhet for elever, foreldre og berørte kommuner 

 Det er praksis flere steder å lage avtaler for barn som bor nærmere en skole i 

nabokommunen enn i sin egen 

 

8. Bruk av personale i skolen som ikke er ansatt i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i 

opplæringen  

 

Horten kommune støtter forslaget til lovendring  

 Barne- og ungdomsarbeidere/ miljøpersonale m.fl. kan bidra til at barn og unge får 

bedre læringsutbytte ved å delta i opplæringen under forutsetning av at 

o Pedagog har ansvar for opplæringen 

o Pedagog har tid og ansvar for å gi veiledning og følge opp den som hjelper 

til slik at det sikres forsvarlig utbytte av opplæringen 

 

Høringsnotatet har vært behandlet administrativt; av en arbeidsgruppe bestående av 2 rektorer og 

leder for PP-tjenesten, og av skoleadministrasjonen. 
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