
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for 
barnehage og 
grunnskole 

Saksbehandler 
Bjørn Breivik 
22 24 76 26 
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Oppdrag nr: 2021-024 
Oppdrag:  Forbredelse til barnehage- og skolestart høsten 2021 
Frist: Punkt 1: Orientering til departementet innen 1. juni 

Punkt 2: Orientering til departementet innen 13. august  
Punkt  3: Opphører når det er naturlig med hensyn til 
levering av rapport til departementet som er satt til 
senest 15. juni   

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
rammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Det har vært ekstra krevende tider for utdanningssektoren siden mars i fjor. Ved skiftende 
smittetrykk og dertil skiftende smitteverntiltak mange steder har det vært et stort behov for 
informasjon og veiledning om praktisk gjennomføring av barnehage- og skolehverdagen.  
 
Dette oppdraget har sammenheng med tidligere diskusjoner mellom direktoratet og 
departementet om hvordan vi bør møte høsten, og hvilke rammer vi må ha på plass før 
sommerferien for å legge til rette for at barnehage- og skoleeiere kan drive best mulig under 
forskjellige smittescenarier. Vi viser også til nylig gitt oppdrag fra KD og HOD til Hdir, FHI og 
Udir om faglige vurderinger som grunnlag for planlegging av barnehage- og skolesektorens 
semesterstart høsten 2021 slik at barn og elever får et trygt og godt barnehage- eller 
skoletilbud med mest mulig tilstedeværelse i barnehager og skoler og grunnopplæring for 
voksne, selv om det fremdeles er smitte i samfunnet. 
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Side 2 
 

Vi er kjent med at direktoratet jobber med informasjon til sektor i forbindelse med brevene 
som sendes ut i juni om nytt til skole- og barnehagestart. Vi er også godt kjent med at 
direktoratet jobber kontinuerlig med utvikling av veiledninger. Med bakgrunn i den helt 
spesielle situasjonen vi befinner oss i, er det behov for at departementet blir orientert om hva 
direktoratet har vurdert, og kommer til å vurdere å jobbe med, når det gjelder støtte- og 
veiledningsmateriale til bruk ved barnehage- og skolestart til høsten.    
 
Koronakommisjonen la 14. april frem sin evaluering av myndighetenes håndtering av 
koronapandemien. I rapporten fremkommer det at skolen hadde opprettholdt 
samfunnsfunksjonen sin gjennom pandemien, men at mange elever har hatt et mindre 
læringsutbytte enn de ville hatt i en normalsituasjon. De peker spesielt på elever med 
enkeltvedtak om spesialundervisning og elever med behov for særskilt norskopplæring.  
Det er derfor blant annet besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal komme med 
anbefalinger om konkrete tiltak som kan bøte på konsekvensene pandemien har hatt for 
elevene slik at de kan få mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring. Gruppen skal 
levere en rapport til departementet innen 15. juni 2021 
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Direktoratet bes om å:  

1. vurdere behov for støtte- og veiledningsmateriale for barnehage og skole i forbindelse 
med oppstart til høsten.  

 
2. vurdere om det er behov for mer tilsyn med etterlevelsen av gjeldende regelverk for 

barnehagene og skolene, særlig gjelder dette rettighetene til barn og elever med 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning eller særskilt språkopplæring. 

 
3. stille som sekretariat for den eksterne arbeidsgruppen som skal vurdere tiltak for å 

avbøte på tapt læring  
 
Til punkt 1: Gitt at direktoratet kommer frem til behov for mer/justeringer av støtte- og 
veiledningsmateriale, legger vi til grunn at nødvendige endringer foretas og at dette blir klart 
og gjort kjent for sektor i god tid før barnehage- og skolestart. Vi legger til grunn at 
direktoratet har en god dialog med Kompetanse Norge når det gjelder eventuelt behov for og 
henvisning til støtte- og veiledningsmateriale for voksenopplæringen.   
 
Vi ber om å bli orientert innen 1. juni om hvilke eventuelle endringer direktoratet har foretatt, 
og har planer om å vurdere, når det gjelder støtte- og veiledningsmateriale til bruk ved 
barnehage- og skolestart til høsten.    
 
Til punkt 2: Vi ber om tilbakemelding fra direktoratet på om det har vært/ er behov for mer 
tilsyn med etterlevelsen av regelverket innen 13. august   
 
Til punkt 3: Sekretariatsfunksjonen opphører når det er naturlig med hensyn at rapport til 
departementet skal leveres senest 15. juni 2021 



 

 

Side 3 
 

 
Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget må sees i sammenheng med tidligere gitte oppdrag, som felles oppdrag fra KD og 
HOD til Hdir, FHI og Udir om planlegging av barnehage- og skolesektorens semesterstart 
høsten 2021.  
 
I vurderingen ber vi om at direktoratet særlig ser hen til innspill fra barnehage- og 
skoleorganisasjonene og brukerorganisasjoner for barn og unge med behov for særskilt 
tilrettelegging. Det skal også innhentes innspill fra Statped. 
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag (orientering til departementet) sendes til postmottak@kd.dep.no 
med kopi Bjorn.Breivik@kd.dep.no og Monja-Marie.Evdahl@kd.dep.no innen 01. juni og 13. 
august 2021 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 
Statped 
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