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Høringsbrev —Forslag om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven.
Forskriftens kapittel 13 Oppfølgingstenesta i vidaregående opplæring.

Telemark fylkeskommune har behandlet høringen og støtter i all hovedsak forslaget til endringer
forskriften. Vi har følgende kommenterer og endringsforslag til forskriften:
§ 13-1 Formål
Ingen kommentarer.
§ 13-2 Målgruppe
Ingen kommentarer. (skrivefeilen har dere sikkert allerede sett.)
§ 13-3 Oppgåver
Her mener vi rekkefølgen på bokstavene bør justeres. I OTs arbeid gjelder det først å ha
oversikt, så avklare om ungdommen er i målgruppa. Deretter å sørge for å ta direkte kontakt og
så eventuelt gi skriftlig informasjon. Punkt b) og c) bør derfor bytte plass.
Det er utfordringer knytta til å gi alle foresatte i målgruppa skriftlig informasjon. Etter vår
mening er det vanskelig å gjennomføre i praksis før det er etablert kontakt.
Det er i tillegg flere andre arenaer som en kan bruke for å informere om rettighetene på. Allerede
i ungdomsskolen bør det være muligheter for å nå ungdom som ikke søker. Det er også mulig å
nå mange via etablerte nettsteder som f eks vilbli.no og vigo.no. Når kontakten er etablert og
ungdommen er konstatert i målgruppa, bør det være muligheter for å etablere rutiner som sikrer
dette.
Vi ser fordeler med å gi informasjon til foresatte for de som ikke er myndige, mest for å
involvere dem i ungdommens framtid. Ikke minst gjelder dette ungdom som sier nei til tilbud om
veiledning og tiltak. Utfordringen er å vite hvem som er foresatte. Det finnes ingen registre eller
annet hvor det er oppgitt. Ungdom som har vært elever har oppgitt foresatte til skolen. Å få ut
denne informasjonen vil sannsynligvis kreve et samtykke En større utfordring blir det å finne
foresatte til dem som ikke har vært elever og for dem som ikke ønsker å gi dette ut.
§13-4 Samarbeid og koordinering
Ingen kommentarer

Ole Øde aard
rådgiver - Skol til udsteam
ole.odegaard@
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