Oslo, 25.10.2011

Til
Det Kongelige Kunnskapsdepartement
Høring – forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven. Forskriftens kapittel 13 –
Oppfølgingstjenesten i videregående opplæring.
Norsk Skolelederforbund viser til departementets høringsbrev av 05.07.2011 hvor vi inviteres
til å gi en høringsuttalelse.
Norsk Skolelederforbund har hatt høringsbrevet ute til høring i våre fylkeslag og vår
høringsuttalelse baserer seg på innspill fra disse.
Endringsforslagene er for det meste presisteringer. De er positive både for ungdommen og
OT. Endringene vil medføre noe merarbeid fordi det skal gis skriftlig informasjon til alle i
målgruppa og rettigheter. Foresatte til ikke-myndige skal ha samme informasjon. Dette er
nytt, men positivt og gjøres allerede av mange.
§13-1 (Formål) relatert til § 13-3 d) (Oppgaver)
Gi alle i målgruppa tilbud i samsvar med §13-1 , eventuelt i samarbeid med andre aktører
Slik vi ser det forutsetter dette at OT disponerer midler for å sette i gang tiltak. I dag er ikke
OT pålagt å ha egne tiltak. Det bør derfor presiseres at fylkeskommunen også kan være
ansvarlig for tiltak overfor OT sin målgruppe. Det bør og fokuseres på NAV sin rolle.
Praksisplasser til denne gruppa finansieres via NAV, påstanden her er at NAV er restriktive
med å godkjenne praksisplasser. Det betyr at NAV må få lagt inn i sitt system at når OT ber
om praksisplass så stiller de opp med midler.
Ansvaret til OT gjelder t.o.m. det året ungdommen fyller 21 år
Det bør presiseres om ansvaret til OT gjelder et skoleår, eller opphører pr. 01.01 uansett.
Dersom en ungdom fyller 21 år før 01.08, - så har ikke OT hatt ansvar for ungdommen
kommende skoleår. Denne praksis mener vi har vært i samsvar med signaler fra UDIR.
Dersom en skal forholde seg til kalenderåret og ikke skoleåret, vil ungdommer i OT, som
hadde rett før nyttår kunne stå uten rett til OT fra 01.01, - selv om OT kanskje har ansvar for
et opplæringsløp for skoleåret. Her trengs en presisering
§13-4 Samarbeid og koordinering
Her står listet opp aktuelle instanser for samarbeid, inkl. NAV. Her bør og barnevernet inn
som en naturlig samarbeidspartner og om mulig nevnes spesielt på linje med NAV.
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