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Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - 

Spesialundervisning og psykososialt miljø 
 

 

Med forbehold om godkjenning i Utvalg for kultur og oppvekst 07.01.2013 er dette høringssvar fra 

Sandnes kommune: 

 

Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning  
Sandnes kommune slutter seg til departementets vurdering av at spesialundervisning kun skal 

utløses for de elevene som har behov som ikke kan løses innenfor rammene av ordinær tilpasset 

opplæring. Sandnes kommune støtter departementets forslag om at det bør presiseres i lovverket at 

skolen har plikt på seg til å prøve ut tiltak innenfor den ordinære opplæringen før PPT foretar 

sakkyndig vurdering og skolen fatter vedtak om spesialundervisning.  

 

 

Forslag om å erstatte halvårsrapport om spesialundervisning med en årlig rapport  

Sandnes kommune støtter departementets forslag om å redusere kravet om skriftlig rapportering fra 

2 til 1 gang per år. Vurderingsforskriften omfatter både underveisvurdering og sluttvurdering og 

gjelder alle elever. Samlet anser vi at en årlig rapport i tillegg til denne vurderingen vil dekke 

behovet for vurdering og oppfølging av elevens utvikling. Den totale rapporteringsbyrden for 

lærerne vil reduseres ved denne endringen, og tid vil kunne frigjøres til andre oppgaver.  

Sandnes kommune slutter seg også til presiseringen om at utviklingen til eleven skal vurderes ut fra 

målene som er satt i den individuelle opplæringsplanen.  

 

Samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan  
Sandnes kommune støtter departementets forslag om en ny bestemmelse i opplæringsloven som 

stadfester at skolen har plikt til å delta i arbeidet med individuell plan når det er nødvendig.  

 

Sandnes kommune er enig i at mål og tiltak i den individuelle planen må være relevant for de 

aktivitetene som til vanlig foregår i skolen og at skolens plikt til å delta i arbeidet skal gjelde slike 

tiltak.  

Ansatte i Sandnesskolen deltar allerede i dag i ansvarsgrupper for elever med individuell plan.  

 

 

 

 
 



Erstatningsbestemmelse med delt bevisbyrde i opplæringslovens kap 9 A  
Sandnes kommune finner det vanskelig å kunne støtte lovendringen som berører delt bevisbyrde i 

opplæringslovens § 9a-8. Kommunen vurderer at konsekvensene av departementets forslag er 

uoversiktlige og en er usikker på hvilke endringer forslaget vil føre til for skoleeier som part i 

fremtidige erstatningssaker. 

 

Foreldelsesfrist for straff i opplæringslovens kap 9A  
Sandnes kommune gir sin tilslutning til vurdering og forslag fra departementet når det gjelder 

endringen av § 9a-7 om straff.  

 

Felles skolekretser mellom kommuner  

Sandnes kommune slutter seg til departementets vurdering av behovet for en mer hensiktsmessig 

skolestruktur på tvers av kommunegrensene. Forslaget om å definere nærskolen på tvers av 

kommunegrenser vil gi kommunene større fleksibilitet i organiseringen av skoletilbudet og elever et 

bedre skoletilbud.  

 

Sandnes kommune vil påpeke behovet for en mer hensiktsmessig skolestruktur ikke bare på tvers av 

kommunegrensene, men også innenfor den enkelte kommune. Det er for tiden stor folkevekst i 

Norge. Ikke minst opplever mange byer både stor tilflytning og stort fødselsoverskudd. Dette er en 

situasjon som utfordrer skolestrukturen.  Eksisterende skoler kan ha ledig kapasitet, mens 

befolkningsveksten kan skje i områder der skolene er sprengt. Kommunen opplever at 

nærskoleretten kan føre til at kommunen må bygge ut skoler eller bygge nye skoler samtidig med at 

skoler i rimelig avstand har ledig kapasitet. Dette er en situasjon som samfunnsøkonomisk er lite 

fornuftig.  Kommunene har behov for et større handlingsrom enn det dagenes lovverk og 

praktiseringen av dagens lovverk gir rom for.  

 

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

opplæringen  
Sandnes kommune slutter seg til forslaget om en ny bestemmelse i opplæringsloven som stadfester 

at personale som ikke er tilsatt i undervisningsstilling kan hjelpe til i opplæringen dersom de får 

nødvendig veiledning av personale med faglig og pedagogisk kompetanse. Sandnes kommune 

støtter presiseringen om at personalet som ikke er tilsatt i undervisningsstilling ikke skal ha ansvaret 

for opplæringen.  

 

 

 

 

Kari Bente Daae    

Kommunaldirektør    

 Hege Borgestrand Gule 

 Skolefaglig rådgiver 

     

 

  

 

 

 

 

 

 


