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Høringssvar fra Norges Blindeforbund, forslag til 
ny opplæringslov og endringar i friskolelova 

Funksjonshemmedes rett til opplæring er en 
menneskerett 
Etter CRPD artikkel 24 er staten forpliktet til å sikre et 
inkluderende utdanningssystem på alle nivå og at personer 
med funksjonsnedsettelse får tilgang til inkluderende, god og 
gratis grunnutdanning, på lik linje med andre. Staten skal 
bygge ned funksjonshemmende barrierer i utdanningssystemet 
og gi elever som har særlige utfordringer individuell 
tilrettelegging og støtte innenfor rammene av det allmenne 
utdanningssystemet.  

CRPD krever både et godt lovverk og at loven etterleves i 
praksis. FFO har, sammen med 125 organisasjoner – deriblant 
Norges Blindeforbund, påpekt overfor CRPD-komitéen, at 
regelverksetterlevelse er en stor utfordring i 
opplæringssektoren. Det er mangel på universell utforming og 
individuell tilrettelegging av opplæringstilbudet og manglende 
inkludering i læringsmiljøet.  

CRPD-komitéen har uttrykt bekymring over mangelen på 
tilgjengelige klagemekanismer for personer med 
funksjonsnedsettelse og mangel på sanksjoner for manglende 
etterlevelse av pålagte krav. Det er derfor bekymringsfullt at 
forslag til ny opplæringslov på flere områder foreslår å gi 
kommunene større skjønn i vurderingene. Et eksempel på 
dette er forslaget om at statsforvalteren som hovedregel bør 
pålegge kommunen å selv finne en løsning som gir eleven et 
trygt og godt skolemiljø, se forslagets § 11-6. Dette vil være 
en svekkelse av dagens lov, som sikrer statsforvalteren 
kompetanse til å fastsette konkrete tiltak.  

Denne svekkelsen av elevenes rettsvern kan bidra til å øke de 
kommunale forskjellene. Dersom loven åpner for stor grad av 
skjønnsutøvelse, er det risiko for at vurderingen i stor grad 



 

påvirkes av økonomiske hensyn. Det gir også rom for ulike 
tolkninger, noe som er i strid med retten til et likestilt 
opplæringstilbud. Opplæringsfeltet er et av de 
samfunnsområdene det er viktigst å sikre et likt tilbud for alle. 
Det er en stor og viktig samfunnsoppgave å sørge for 
grunnopplæringen til barn, unge og voksne. Der det brukes 
skjønnsmessige regler må disse skjønnsmessige uttrykkene 
defineres eller forklares i lovteksten. Videre bør dette ledsages 
av anvendbare vurderingskriterier som tilrettelegger for 
likebehandling og etterprøvbarhet. Staten må kunne gå langt i 
å overprøve de skjønnsmessige vurderingene. Sistnevnte er 
ikke tilfellet i loven.  

Videre er det et problem at kommunene ikke har tilstrekkelig 
kunnskap om CRPD. Dette er helt nødvendig for at 
konvensjonen skal ha et konkret og forpliktende innhold i norsk 
rett.  

Det er sterkt kritikkverdig at CRPD ikke er inkorporert i norsk 
lov på lik linje med Barnekonvensjonen og 
Kvinnekonvensjonen. Dette er svært uheldig, og noe utvalget 
selv burde påpekt. Det er nødvendig å anerkjenne at 
funksjonshemmede har like rettigheter, og starten på dette er 
å inkorporere CRPD i norsk lov. Vi er glade for at den nye 
Støre-regjeringen i sin plattform sier at den vil gjøre dette. 
Opplæringsloven må da gjennomgås for å sikre at den er 
oppfyller Norges forpliktelser etter CRPD. 

Norges Blindeforbund støtter FFO i følgende momenter: 
• At departementet endrer begrepet spesialundervisning til 

individuelt tilrettelagt opplæring, og deler retten i tre - 
rett til individuelt tilrettelagt opplæring (pedagogisk rett), 
rett til praktisk bistand og rett til fysisk tilrettelegging. 

• At det er lagt inn en presisering om at dersom elevene 
trenger personlig assistanse eller fysisk tilrettelegging i 
tillegg til individuelt tilrettelagt opplæring, så skal den 
sakkyndige vurderingen gi en helhetlig vurdering av 
hvilken tilrettelegging eleven trenger.  



 

• At all undervisning skal gis av personell med pedagogisk 
kompetanse. 

• For elever med nedsatt syn betyr pedagogisk 
kompetanse synspedagoger eller pedagoger med 
fordypning i synspedagogikk. 

• At det innføres plikt til å følge opp elever med fravær, 
ikke bare høyt fravær generelt. 

• At departementet ikke begrenser statsforvalterens 
vedtakskompetanse i håndhevingsordningen i 
skolemiljøsaker. 

 

Bemerkninger til de enkelte paragrafer 

§ 1-3 Læreplanverket og utdanningstilbodet. 
Norges Blindeforbund kommer med følgende innspill til 
ovenforliggende paragraf.  

Det må være mulig for blinde og svaksynte barn å oppnå full 
måloppnåelse i lovpålagte fag i grunnskolen gjennom 
læreplanverket og med dets læreplaner og kompetansemål. 
Kompetansemål som forutsetter bruk av syn er grunnleggende 
diskriminerende for blinde og sterkt svaksynte. Dette fører til 
at man i neste runde ikke kommer inn på studier og utdanning 
man egentlig er kvalifisert til fordi man er blitt målt på 
bakgrunn av sin funksjonsnedsettelse.  

Utdrag fra aktuelle læreplaner LK20: 

Norsk 2. trinn: 
«skrive tekster for hånd og med tastatur 

lage tekster som kombinerer skrift med bilder» 

Samfunnsfag 4. trinn: 
«beskrive kultur- og naturlandskap i Norge og samtale om 
hvordan historiske og geografiske kilder, inkludert kart, kan gi 
informasjon om landskap» 



 

Engelsk 2. trinn: 
«lytte til, lese og samtale om innhold i enkle tekster, inkludert 
billedbøker» 

Kunst og håndverk i 10. trinn: 
«visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, 
arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 

reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere 
med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 

lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere 
arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og 
interesser» 

Kroppsøving, 10. trinn: 
«Øve på og gjennomføre danseaktiviteter fra ungdomskulturer 
og andre kulturer, og sammen med medelever skape 
og presentere dansekomposisjoner. 

Reflektere over hvordan ulike framstillinger av kropp i media 
og samfunnet påvirker bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og 
selvbilde. « 

Vurderingskriteriene til læreplanene i skolen åpner ikke for å 
vurdere blinde og svaksynte på en annen måte enn seende 
elever. Å gå på skolen for å mestre må være et mål! Ved å 
legge til grunn at elevene skal lære ferdigheter de ikke har 
mulighet til å mestre med bakgrunn i funksjonsnedsettelse sin, 
skapes tapere. Systemet skal i seg selv ikke bidra til at elever 
får en tung hverdag. Alle må få like muligheter ut ifra egne 
forutsetninger. Føler elevene mestring fra dag en, vil det være 
enklere å gjennomføre skolen, et utdanningsløp og komme seg 
i jobb. 

Manglende muligheter til andre vurderingskriterier fører til at 
lærere ikke vet hvordan de skal vurdere elevene, og gir fritak 
fra fag. Dette fører til at alt for mange elever fullfører 
videregående utdanning med kompetansebevis og således 



 

mister mulighet for å ta høyere utdanning. Dette er svært 
uheldig når vi vet at svaksynte og blinde som har høyere 
utdanning i langt større grad lykkes i å få jobb.  

Kapittel 2 Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

§ 2-1 Rett til grunnskoleopplæring 
Barn har rett til offentleg grunnskoleopplæring frå det året dei 
fyller seks år, til dei har avslutta det 10. trinnet. 

Norges Blindeforbunds innspill på denne paragrafen:  

Utdanningspersonell må ha formell pedagogisk kompetanse for 
å kunne drive opplæring fra start i første klasse. Skolebygg og 
skolemateriell må være tilgjengeliggjort. Her vil Norges 
Blindeforbund vise til veikart skole.  I mange tilfeller opplever 
våre medlemmer at kommuner ikke ivaretar blinde og 
svaksynte sin rett til opplæring fra skolepliktig alder. Da vil de 
bryte denne paragrafen. Her vil vi vise til viktigheten med at «§ 
4-8 Overgangen frå barnehagen til skolen» blir iverksatt og 
jobbet med tidlig for flere grupper. Det kan her være lurt å 
komme med en presisering i forskrifts form.  

§ 2-3 Innhald, vurdering og dokumentasjon i 
grunnskoleopplæringa 
Opplæringa i grunnskolen skal vere i samsvar med 
læreplanverket, jf. § 1-3. 

Her vil vi vise til våre innspill i paragraf 3-1. Vurdering av 
ferdigheter, som eleven egentlig ikke har mulighet til å tilegne 
seg på grunn av funksjonsnedsettelse, skaper ikke mestring. 
Vurderingskriterier og kompetansemålene må bli gjenstand for 
ny vurdering for blinde og svaksynte elever. Den norske skolen 
må tilstrebe å få det beste ut av alle elever, helt uavhengig av 
funksjonsnivå.  



 

Kapittel 3 Val av skriftspråk og særskilde språkrettar i 
grunnskoleopplæringa 

§ 3-1 Bokmål og nynorsk for elevane i grunnskolen 
Norges Blindeforbund støtter denne paragrafen. Vi ser derimot 
ikke grunnen til at ikke elever som får opplæring etter § 3-5 
ikke er nevnt blant de som kan få fritak i sidemålsopplæring.  

Erfaringen til Norges Blindeforbund er at svært mange elever 
som får undervisning i punktskrift fritas fra norsk sidemål. Det 
er etter vår oppfatning hensiktsmessig at lovverket blir i 
overensstemmelse med praksisfeltet.  

Forslag om å legge til «og §11-5» i § 3-1 Bokmål og nynorsk 
for elevane i grunnskolen 
«Elevane skal ha opplæring i begge dei norske skriftspråka, 
bokmål og nynorsk. Departementet kan gi forskrift om fritak 
frå opplæring i eitt av desse skriftspråka for elevar som får 
opplæring etter §§ 3-2, 3-3, 3-4, 3-6 og §11-5.» 

§ 3-5 Opplæring i punktskrift i grunnskolen 
Elevar som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til 
nødvendig opplæring i punktskrift. 

Norges Blindeforbund støtter i utgangspunktet denne 
paragrafen. Vi stiller imidlertid spørsmål ved ordet 
«nødvendig» Hvem definerer «nødvendig»? Hvor høyt opp i 
lesetrekanten skal vi for at vi skal kunne si at det er et 
nødvendig oppnådd mål? Elever i den norske skolen som får 
undervisning på en annen målform, har rett til opplæring etter 
den målformen de velger. De har ikke kun rett på «nødvendig» 
opplæring. Slik Norges Blindeforbund ser det, er dette en 
forringelse av rettigheten for blinde elevers mulighet til å 
tilegne seg sitt skriftspråk «Punktskrift».  

Forslag til endring av § 3-5 Opplæring i punktskrift i 
grunnskolen 
Stryk «nødvendig» og legg til kompetansekrav 



 

«Elevar som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til 
opplæring i punktskrift, gitt av personer med dokumentert 
synspedagogisk kompetanse.» 

Kapittel 4 Skyss, leksehjelp, SFO, skoletur og overgang 
frå barnehage til skole 
Dette er et kapittel som har blitt betraktelig forbedret og 
speiler praksisfeltet godt. 

§ 4-4 Rett til losji og plikt til å la seg innlosjere for 
elevar i grunnskolen 
Til denne paragrafen ser vi det som en forutsetning at personer 
som har tilsyn med elever med synsproblematikk, har fått 
opplæring i dette. Det bør fremgå av forskrift til 
opplæringsloven. 

§ 4-5 Leksehjelp 
Kommunen skal ha tilbod om gratis leksehjelp til elevar i 
grunnskolen.  

Skal elever med synsnedsettelser få like mye ut av 
leksehjelpen som sine medelever, må det være mulig at det 
forskriftsfestes en rett til kompetent pedagogisk personell, 
uavhengig av når og hvor denne foregår. 

§ 4-6 Skolefritidsordning (SFO) 
Skolefritidsordning er i dag en del av de fleste barns hverdag. 
Store deler av barns sosiale liv foregår i skolefritidsordningen. 
For å sikre det psykososiale miljøet til elever i barneskolen, er 
det en forutsetning at dette fungerer godt i SFO. Mange barn 
med synsnedsettelser sliter i dag i SFO, på grunn av 
manglende tilrettelegging. Det er viktig at disse får hjelp med 
tilrettelegging av aktiviteter av personale med kompetanse. 
Det er i dag vanskelig å få tilstrekkelig med assistenter til 
skolefritidsordningen. Dette bør derfor reguleres gjennom 
statlige forskrifter. Kommunal forskrift er greit i forhold til 



 

private aktører, men de fleste kommuner har kommunalt 
drevne SFO. 

§4-7 Skoletur med overnatting 

Forslag til tilleggssetning under § 4-7 Skoletur med overnatting 
«Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby 
elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre 
overnattingar i samanheng. Departementet kan gi forskrift om 
krav til personell ved slike turer.»  

I forskrift til opplæringsloven bør det komme inn krav til 
personell når det påkrevd. Å reise hjemmefra på 
leirskole/skoletur som blind eller sterkt svaksynt og forholde 
seg til et helt nytt sted og mange nye mennesker er krevende. 
Her må det være krav til ekstra personell når det er behov for 
dette. 

§ 4-8 Overgangen frå barnehagen til skolen 
Denne paragrafen er svært viktig.  Opplysninger fra barnehage 
vil følge med eleven til undervisningssituasjonen i barneskolen. 
Det samme gjelder i §9-5 og 9-6 overgangen fra 
ungdomskolen til videregående opplæring. Det som i forslag til 
ny opplæringslov er uteblitt, er overgangen fra mellomtrinnet 
til ungdomsskoletrinnet. Dette er i de fleste tilfeller sammen 
skoleeier, men vår erfaring tilsier at det ikke er en 
selvfølgelighet med kompetanseoverføring.  

Dette skaper i mange tilfeller store problemer for enkelte 
elever. Norges Blindeforbund er av den oppfatning at 
samarbeid om overgangen fra mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet må lovhjemles for å sikre at elever ikke mister 
viktig undervisningstid i løpet av 8. klasse. Norges 
Blindeforbund har erfart at blinde og sterkt svaksynte elever 
bare har blitt «borte», i systemene til Statped. Det blir bestilt 
punktbøker frem til og med 7 trinn, men etter dette opphører 
bestillingene. Bøker til skolestart er ikke bestilt, pedagogisk 
personell har ikke fått nødvendig skolering og skolebygninger 



 

er ikke tilgjengeliggjort. Når dette skjer i 8. klasse og internt i 
samme kommune, mister eleven viktig undervisningstid og det 
er et brudd på dagens opplæringsloven. Dette er en 
gjentagende problemstilling!    

Kapittel 5 Rett til vidaregåande opplæring. 

§ 5-1 Rett til vidaregåande opplæring.  
Norges Blindeforbund mener forslaget til denne paragrafen er 
god. Vi ønsker allikevel å påpeke at vi ikke er kjent med 
læreverk som er i tråd med forskrift om universell utforming. 
Elever med synsnedsettelser styrer av den grunn automatisk 
på §18-3. Dette med bakgrunn i at undervisningsmateriell ikke 
er i overensstemmelse med lov og forskrift. Å fullføre innen 
normert tid vil da bli svært vanskelig. Norges Blindeforbund 
kan heller ikke se spor av ivaretakelse av gruppen elever med 
synsnedsettelser i fullføringsreformen. Dette må svares ut på 
en bedre måte. 

§ 5-4 Innhald, vurdering og dokumentasjon i den 
vidaregåande opplæringa.  
Norges Blindeforbund støtter denne paragrafen. I forskrift til 
opplæringslov må det derimot komme inn konkretiseringer om 
hva som er manglende tilrettelegging av undervisningen og 
vurderingsformene. Flere elever som har synsnedsettelser er 
ikke i stand til å gjennomføre prøver og annet skolearbeid som 
ligger til grunn for vurderinga, grunnet manglende 
tilrettelegging. Når eleven har vært til stede, deltatt i 
undervisning, tatt prøvene osv, men læreren allikevel ikke har 
vurderingsgrunnlag nok til å gi karakter. Da er det ikke eleven 
sin skyld, men manglende tilrettelegging. Her er det viktig at 
departementet går opp en formell skillelinje mellom manglende 
tilrettelegging og manglende vurderingsgrunnlag.  



 

Kapittel 6 Val av skriftspråk og særskilde språkrettar i 
den vidaregåande opplæringa 

§ 6-1 Bokmål og nynorsk for elevane i den vidaregåande 
opplæringa 
Viser til vårt innspill i § 3-1 også her. Det er hensiktsmessig at 
elever som får opplæring i punktskrift kan få fritak i sidemål. 
Dette er i dag gjeldende praksis. Lovverket bør speile 
praksisfeltet. Det legges til grunn at man får 
undervisningslitteratur i den målformen man velger. 

§ 6-4 Opplæring i punktskrift i den vidaregåande 
opplæringa 
Elevar som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til 
nødvendig opplæring i punktskrift. 

Norges Blindeforbund vil også her vise til de samme 
problemstillingene som i § 2-5 ved bruk av ordet «nødvendig». 
Dette er en uthuling av retten til punktskriftopplæring.  

§ 5-8 Gratis vidaregåande opplæring 
Norges Blindeforbund forutsetter at elever som har 
synsutfordringer ikke må betale for eget digitalt utstyr som 
skal kompensere for deres synstap. Software og hardvare er 
svært dyrt. Her viser vi til siste del av paragrafen. Norges 
Blindeforbund legger til grunn at dette er ment for elever som 
går på spesielle linjer.    

Kapittel 11 Arbeidet for å sikre at elevane har 
tilfredsstillande utbytte av opplæringa 

§ 11-1 Tilfredsstillande utbytte av opplæringa 
Norges Blindeforbund støtter å innføre en slik paragraf, men 
mener det er nødvendig å tydeliggjøre den. 

Ordet «tilfredsstillende» er upresist. Det vil svekke elevenes 
diskrimineringsvern dersom virksomhetsleder/rektor skal 



 

vurdere om en elev får tilfredsstillende undervisning ved skolen 
han/hun selv leder.  

Overskriften bør endres til: «Likestilt rett til utdanning». Elever 
som faller inn under denne paragrafen har lik i rett på 
utdanning som alle andre barn, etter FNs barnekonvensjon og 
CRPD. Undervisningen vil naturlig nok skje på elevens 
premisser og forutsetninger.  

Videre ber vi om at første setning av denne paragrafen 
fremhever viktigheten av både universell utforming og 
individuell tilrettelegging:  

Forslag til endringer av overskrift og tilleggstekst § 11-1 
Likestilt rett til utdanning 
«Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at opplæringa 
er universelt utforma med individuell tilpassing, det vil seie at 
elevane skal få eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa 
uavhengig av funksjonsnivå, og at alle skal få utnytta og 
utvikla evnene sine. 

§ 11-5 Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel 
Norges Blindeforbund mener at denne paragrafen er en 
forutsetning for at elever med synsutfordringer skal greie å 
gjennomføre skolegangen.  

Likestilllings- og diskrimineringsloven krever universell 
utforming av digitale læremidler. Dette må fremheves også i 
Opplæringsloven. Med tilgang til tekniske hjelpemidler og 
universelt utformede læremidler, vil blinde og svaksynte elever 
fremdeles trenge nødvendig teknisk støtte av it-personell med 
kompetanse innen de tekniske hjelpemidlene og hvordan de 
virker sammen med de digitale læremidlene. Dessverre er det i 
dag alvorlige kompatibilitets utfordringer med dagens 
læremidler, det vil si at læremidlene ikke kan anvendes med 
hjelpeteknologien blinde og svaksynte elever bruker. 

Mobilitetsopplæring for blinde og svaksynte er alfa omega for å 
klare seg selv. Hva ligger i definisjonen «heimemiljøet og til og 



 

fra skolen»? Målene for undervisningen i mobilitet må være å 
kunne mestre mobilitetsfaget på et nytt sted. Kommer du da 
på et nytt sted, er du ikke helt hjelpeløs. 

Ved en revisjon i 2013 av veilederen til dagens §2-14 og 3-10 
tok Udir ut retten for blinde og svaksynte til ADL. Siden 
stengingen av blindeskolene hadde det vært konsensus om 
denne paragrafen i fagmiljøene. Overraskelsen var derfor stor i 
2013 at Udir tok den ut. I forarbeidene til loven er ADL 
avgrenset til av og påkledning. Norges Blindeforbund vil 
poengtere at ADL for blinde og svaksynte ikke er av og 
påkledning. Det er opplæring i aktiviteter som setter oss i 
stand til fungerer livet i dagliglivet. Dette går igjen rett inn i 
kompetansemålene i fag som: Mat og helse, Kunst og håndverk 
og kroppsøving.  

Utsnitt fra kompetansemålene på 10 trinn i faget Mat og helse. 
«lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og 
samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir 
brukte i ulike matkulturar 

vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap 
blir formidla i ulike kulturar» 

Disse kompetansemålene setter krav til ADL ferdigheter langt 
utover kun av og påkledning. Det var rett å legge ned 
blindeskolene. Nå må vi ta vare på blinde og svaksynte i den 
norske skolen. Ved å sette elevene i stand til å mestre livet. 
Dette er elever som i utgangspunktet er kognitivt skårer helt 
på gjennomsnittet. Er du blind trengs det gode ADL ferdigheter 
for å leve et selvstendig liv. Prøv å lage boller i blinde.   

Foreldrenes plikt til å følge opp barnas skolegang er ikke 
hensyntatt. Synstekniske hjelpemidler er svært kompliserte og 
også foreldre vil trenge opplæring i bruken av dem. Det er 
ingen som ivaretar dette i dag og her er det et hull i lovverket. 
Har du et barn som begynner med punktskrift i første klasse er 
det greit «å kunne» hjelpemidlene for å bistå eleven i 
hjemmearbeid.  



 

Blindeforbundets forslag til endring i lovteksten § 11-5 Fysisk 
tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel 
«Elevar har rett til dei tekniske hjelpemidla og den fysiske 
tilrettelegginga dei treng for å kunne delta i opplæringa og få 
tilfredsstillande utbytte av ho. Elevane har òg rett til nødvendig 
opplæring i bruk av slike tekniske hjelpemiddel og ha tilgang 
på kontinuerlig teknisk støtte. Digitale læremidler må være 
universelt utforma og være kompatible med elevanes tekniske 
hjelpemiddel.  

Elevar som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til 
nødvendig opplæring i mobilitet og ADL, slik at dei kan komme 
seg til og frå skolen og ta seg fram på skolen, i heimemiljøet 
og andre nødvendige steder, og beherske dagliglivets gjøremål.  

Foreldra til elevar som er blinde eller sterkt svaksynt har rett 
på nødvendig opplæring i dei same tekniske hjelpemidla som 
elevane til enhver tid bruker.» 

Ny paragraf 11-6 om universell utforming  
For å sikre at alle barn ivaretas i en felles skole, må det stilles 
krav til universell utforming av det fysiske miljø, de digitale 
læremidlene og andre kommunikasjonsløsninger. Dette bør 
synliggjøres med en egen paragraf om universell utforming. 

Forslag til tekst for ny §11-6: 
«Alle elever har rett til å gå på en nærskole som er universelt 
utformet innen 2025. Kravene til universell utforming gjelder 
det fysiske miljø, de digitale læremidlene og andre 
kommunikasjonsløsninger. Videre må ansatte ved den enkelte 
skole ha kompetanse innen universell pedagogikk. 
Departementet kan gi forskrift om krav til universell utforming 
og universell pedagogikk.» 

 



 

§ 11-7 Vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring og 
krav om sakkunnig vurdering og §11-8 Kva den 
sakkunnige vurderinga skal innehalde 
Norges Blindeforbund støtter disse punktene, men ber om at de 
styrkes med tanke på retten til utdanning av elever med 
sansetap. Det som er en svakhet er at det ikke er presisert i 
lovverket at elever etter § 3-5, §6-4 eller §11-5 skal ha rett på 
en sakkyndig vurdering etter §11-8. Dette vil gi denne gruppen 
et grundigere utgangspunkt for undervisningen. Det er mange 
ulike synsproblemstillinger. En virksomhetsleder kan ikke 
forutsettes å inneha en slik synspedagogisk kompetanse. Det 
skal mange grundige vurderinger til, blant annet rundt 
pedagogisk personell for eleven, tekniske hjelpemidler, 
tilrettelegging av undervisningsmateriell og hvor omfattende 
undervisningen etter §3-5, §6-4 eller §11-5 skal være. I det 
store og hele: Hvordan bør undervisningen og skolehverdagen 
være organisert. Dette er en stor svakhet i lovforslaget, sett fra 
vår side. Vi mener at det må i forskrifts form settes krav til at 
utredningen skal foretas av synspedagogisk kompetente 
personer.   

Forslag til tillegg om kompetanse og nytt avsnitt f § 11-8 Kva 
den sakkunnige vurderinga skal innehalde 
«e) kva kompetanse dei som skal gi opplæringa, må ha, 
inkludert dokumentert synspedagogisk og audiopedagogisk 
kompetanse for dei som skal gi opplæring til elevar med 
sansetap 

f) og dersom det skal gjerast unntak frå kompetansekrava, 
både en kortsiktig og langsiktig plan for styrking av skolens 
spesialpedagogiske kompetanse, inkludert syn- og 
audiopedagogisk kompetanse og kompetanse innen tekniske 
hjelpemidler.» 



 

§11-10 og §11-11 Individuell opplæringsplan og 
evaluering av utbytte 
Det er nødvendig at individuelle opplæringsplaner også 
inkluderer bruk av tekniske hjelpemidler og kompetansebehov 
knytte til disse. Videre er det viktig å styrke skole-hjem 
samarbeidet. 

Forslag til tilleggstekst under § 11-10 Individuell 
opplæringsplan 
«Skolen skal utarbeide ein individuell opplæringsplan for elevar 
som får individuelt tilrettelagd opplæring. I planen skal det stå 
kva som er måla for og innhaldet i opplæringa, og korleis ho 
skal drivast. Planen skal beskrive hvilke tekniske hjelpemidler 
eleven trenger, hvordan opplæring i disse vil bli gitt og hvordan 
elev og lærer har kontinuerlig tilgang på teknisk støtte av 
personer med kompetanse på disse hjelpemidlene.» 

Forslag om å stryke «Årlig» og legge til «minst to» i § 11-11 
Evaluering av utbyttet av den individuelt tilrettelagde 
opplæringa 
«Skolen skal minst to gong i året utarbeide ei skriftleg oversikt 
over den individuelt tilrettelagde opplæringa eleven har fått, og 
ei vurdering av utviklinga til eleven sett opp mot måla i den 
individuelle opplæringsplanen. Eleven eller foreldra skal få 
tilgang til oversikta og vurderinga.» 

§ 11-13 Pedagogisk-psykologisk teneste 
Norges blindeforbund mener at det må forskriftsfestes at 
pedagogisk psykologisk tjeneste innhenter kompetanse fra 
statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) når kompetansen 
ikke finnes i kommunen eller fylkeskommunen. Det er i dag et 
stort problem at enkelte PPT-kontorer ikke velger å søke råd. 

Forslag til tillegg om Statped i § 11-13 Pedagogisk-psykologisk 
teneste 
«Kommunen og fylkeskommunen skal ha ei pedagogisk-
psykologisk teneste. 



 

Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal samarbeide med og 
støtte skolane i arbeidet deira for å gi eit inkluderande 
opplæringstilbod til elevar som har ulike behov for 
tilrettelegging av opplæringa. Den pedagogiske-psykologiske 
tenesta må innhente kompetanse fra statlig spesialpedagogisk 
tjeneste i oppfølginga av elevar med sansetap. Tenesta skal: 

1. støtte og rettleie skolane i å greie ut behov for 
tilrettelegging av opplæringa og eventuelt setje inn tiltak så 
tidleg som mogleg 

2. hjelpe til med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å oppnå eit inkluderande og 
tilrettelagd opplæringstilbod 

Der lova eller forskrift til lova krev sakkunnig vurdering, er det 
den pedagogisk-psykologiske tenesta som skal utarbeide 
vurderinga. For elevar med sansetap skal den pedagogisk-
psykologiske tenesta gjere dette i samråd med den statlig 
spesialpedagogisk tjeneste. 

Departementet kan gi forskrift om i kva tilfelle den pedagogisk-
psykologiske tenesta skal utarbeide sakkunnige vurderingar.» 

Kapittel 12 Skolemiljøet til elevene 

§ 12-7 Det fysiske miljøet 
Norges Blindeforbund støtter paragrafen, men vil peke på våre 
tidligere innspill der universell utforming av skolebygg ikke er i 
hensyntatt, når blinde og svaksynte elever begynner på skolen. 
Vi viser her til rapporten «Veikart skole»  

Kapittel 14 Organiseringa av opplæringa og reglar for 
livssynsopplæringa 

§ 14-4 Fjernundervisning 
Benyttes denne muligheten, der blinde eller sterkt svaksynte 
barn er elever, må virksomhetslederne sørge for at alle 
undervisningsmateriell er universelt utformet, inkludert 
synstolkning av filmer.  



 

Om ikke det settes et krav til synstolkning i forskrift til denne 
paragrafen, vil det være et spørsmål om den er i motstrid med 
blinde og svaksyntes barns rett til utdanning. 

Kapittel 15 Opplæringsspråk, læremiddel og 
skolebibliotek  

§ 15-3 Læremiddel 
Norges blindeforbund forutsetter at elevene har tilgjengelig 
undervisningsmateriell som er likt det de øvrige elevene bruker 
i klassen. Denne retten ble fjernet fra elever som trenger 
tilrettelagt undervisningsmateriell, som Statped sto for 
produksjon av, i 2001. Om du ikke er annerledes, så blir du i 
hvert fall annerledes når du leser i en annen bok på en annen 
side om akkurat det samme. Dette fordi den boka du bruker 
ikke er den boka klassen/gruppa bruker. 

I lovforslaget har departementet tatt ut underliggende paragraf 
i dagens opplæringslov: 

«§ 5-9.Statens plikt til å sørgje for læremiddel.  Departementet 
skal sørgje for at det blir utarbeidd lærebøker og andre 
læremiddel for spesialundervisning.» 

Det er viktig at statens plikt til tilrettelegging av læremidler 
videreføres. Det er en kritisk situasjon for synshemmede elever 
da de læremidlene som forlagene produserer er helt 
utilgjengelige for synshemmede. Selv med digitale lærebøker 
og andre læremidler hadde vært universelt utformet, ville det 
vært et betydelig behov for statlig tilrettelegging av 
læremidler. F.eks. vil en blind elev ha behov for en del 
tilrettelegging i den digitale utgaven i tillegg til en del lærestoff 
i punktskrift og taktile fremstillinger, som grafer. Det har vært 
en rekke oppslag i høst som viser at behovet for tilrettelegging 
av læremidler for synshemmede elever er svært stort. Dette er 
et område hvor kapasiteten må utvides hos Statped, som står 
for tilretteleggingen i dag, og det vil være helt uakseptabelt å 
ta bort §5-9. 



 

Nye læreverk som skal brukes i Norsk skole må godkjennes i 
forhold til lov og forskrift før de slippes på markedet. Vår 
erfaring er at et kontrollorgan i etterkant ikke er 
tilfredsstillende i forhold til universell utforming.  

Forslag til ny tekst om tilrettelegging i § 15-3 Læremiddel 
«I norsk og samisk kan skolen berre bruke læremiddel som 
følgjer offisiell rettskriving. 

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at det i 
opplæringa berre blir brukt læremiddel som ligg føre på bokmål 
og nynorsk til same tid og same pris. Krava gjeld for 
læremiddel som skal brukast jamleg i opplæringa, og som 
dekkjer vesentlege delar av læreplanen i faget. Krava gjeld 
ikkje 

1. læremiddel i faget norsk 
2. læremiddel i fag med årskull med 300 eller færre elevar 
3. læremiddel der den norske teksten utgjer ein mindre del 

Krava til rettskriving og kravet til at læremidla skal liggje føre 
på både bokmål og nynorsk, gjeld både trykte og digitale 
læremiddel som er utvikla til bruk i opplæringa.  

Departementet er pliktig å sørge for at læremidler i alle fag, 
uavhengig av antall elever, blir tilrettelagte for elevar med 
sansetap og/eller dysleksi, både trykte og digitale, inkludert 
synstolkning av video/film.» 

Kapitel 17 Personalet i skolen, skolefagleg kompetanse 
og kvalitetsutvikling 

§ 17-8 Krav om kompetanse i skolen                                         
Norges blindeforbund støtter paragrafen. Vi kan derimot ikke 
se forskjellen mellom sansetapene. I dagens forskrift til 
opplæringslov er det lagt inn krav til undervisningskompetanse 
for pedagogisk personell som skal undervise døve og sterkt 
tunghørte barn. Det er bra! Undervisningskompetansen for 
blinde og svaksynte elever i grunnskolen, ungdomsskole og 



 

videregående opplæring må sidestilles med 
kompetansekravene til pedagogisk personale som underviser 
døve og sterkt tunghørte barn.   

Prøv å løs en likning med to ukjente på punkt, når læreren ikke 
har undervisningskompetanse i punktskrift.    

Forslag til ny leddsetning om sansetap, § 17-8 Krav om 
kompetanse i skolen 
«Kommunen og fylkeskommunen har ansvar for å ha den rette 
og nødvendige kompetansen i skolen, inkludert syn- og 
audiopedagogisk kompetanse når skolen har elevar med 
sansetap.» 

Femte delen – førebuande opplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne 
Norges Blindeforbund har følgende bemerkninger: 

1 Mobilitet, generelt 
Vi legger merke til at kriteriene for å få mobilitetsundervisning 
ikke er endret i forhold til någjeldende lovgivning. Det 
innebærer at voksne personer ikke kan få 
mobilitetsundervisning uten samtidig å ha enkeltvedtak om 
spesialundervisning.  Dette følger riktignok ikke av ordlyden i 
opplæringslovens bestemmelser, men utledes av praksis, 
bekreftet av Utdanningsdirektoratet i brevs form til Norges 
Blindeforbund. 

Dette mener vi er uheldig, da mobilitetsopplæring vil være noe 
en synshemmet person vil ha bruk for fortløpende gjennom 
hele livsløpet, mens spesialundervisning i basisfagene fordrer 
en mangel på kjennskap til disse, som ikke på noen måte vil 
være allmenngyldig for vår gruppe. 

Anbefaling: Det anbefales at retten til mobilitetsundervisning 
ikke gjøres avhengig av, evt. rett til eller behov for 
spesialundervisning. 



 

2 Kriteriene for mobilitetsundervisning for voksne 
Det fremgår av forslaget at mobilitetsundervisningen kan gis 
tilknyttet undervisning ved voksenopplæring og i brukers 
nærmiljø.  Det presiseres ikke hva som ligger i begrepet 
nærmiljø. Dette mener vi vil være uheldig, ikke minst på grunn 
av faren for ulik praksis lokalt. 

Som nevnt vil behovet for mobilitetsundervisning være tilstede 
gjennom hele livet.  Dersom begrepet «nærmiljøet» tolkes 
innskrenket – og det vil det kunne gjøres av økonomiske 
grunner – vil man f.eks. kunne utlede av dette, at 
mobilitetsundervisning ikke kan gis i forbindelse med å gjøre 
seg kjent på arbeidsplass eller lærested. 

Det hadde også vært ønskelig om det i forslaget fantes en 
generell bestemmelse om rett til mobilitet for voksne, som ikke 
var begrenset til nærmiljøet, men som inneholdt en formulering 
som «i den utstrekning det ansees nødvendig og 
hensiktsmessig». 

Anbefaling: Formuleringen «i nærmiljøet» erstattes med «i den 
utstrekning det ansees nødvendig og hensiktsmessig». 

3 Finansiering av mobilitetsundervisning for voksne 
Ifølge dagens lovgivning har voksne en rett til 
mobilitetsundervisning, men det er noe uklart hvem som skal 
finansiere undervisningen.  Det følger av 
Utdanningsdirektoratets uttalelser at mobilitetsundervisning for 
synshemmede studenter skal finansieres av det enkelte 
studiested. 

Dette anser vi for uheldig, da det her er tale om 
voksenopplæring, og voksenopplæring skal som hovedregel 
finansieres av kommunen.  Da synshemmede studenter gjerne 
studerer i en annen kommune enn der de er folkeregistrert, vil 
det være en fordel at ansvaret overlates til opphavskommunen. 



 

Anbefaling: Det foreslås at det presiseres i loven at 
mobilitetsundervisningen skal finansieres av søkers 
opphavskommune. 

4 Digitale ferdigheter er en del av grunnleggende ferdigheter 
Dagens lovgiving pålegger kommunene å gi opplæring i digitale 
ferdigheter til voksne som ikke har fått slik opplæring i 
grunnskolen. Dette gjelder alle, inkludert personer med nedsatt 
syn. 

Blinde og svaksynte bruker teknologi med et ikke-visuelt 
grensesnitt. For å gi opplæring i dette, er det nødvendig med 
både synspedagogisk og teknisk kompetanse. Dessverre 
mangler dette i mange kommuner i dag, noe som er 
dokumentert av prosjektet «IT-støtte for synshemmede eldre.» 
Det er nødvendig å styrke kompetansen innen dette feltet. 

Forslag til endring av overskrift og første setning i § 19-5 
Universell, individuell tilpassa og tilrettelagd opplæring for 
vaksne deltakarar 
«Kravet i § 11-1 om universelt utforma og individuelt tilpassa 
opplæring gjeld òg for førebuande opplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne deltakarar. 

Deltakarar i førebuande opplæring for vaksne har rett til 

1. individuelt tilrettelagd opplæring etter §§ 11-3 til 11-8 
2. personleg assistanse etter § 11-9 
3. fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel etter § 11-

10 

Dei som får vidaregåande opplæring for vaksne, har rett til 
individuell tilrettelegging når det er nødvendig for at 
opplæringa skal vere forsvarleg. Når fylkeskommunen skal 
avgjere om og korleis det skal leggjast til rette, skal det 
vurderast kva føresetnader eleven har, kva fagleg utbytte 
eleven kan få av opplæringa, og kva ressursar tilrettelegginga 
krev.» 



 

Forslag til tillegg til § 19-6 Tilrettelagd opplæring for vaksne 
deltakarar for å utvikle eller halde ved like grunnleggjande 
dugleik 
«Deltakarar i opplæringa for vaksne som har særlege behov for 
opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like 
grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring. For denne 
opplæringa gjeld §§ 11-3 til 11-10 på tilsvarande måte. 

Kommunene og fylkeskommunene må ha tilgang på 
undervisningspersonell med synspedagogisk kompetanse 
og/eller tekniske ferdigheter i bruk av teknologi med ikke-
visuelle grensesnitt.» 

 

 

Oslo, 20.12.21 

Med vennlig hilsen 
Norges Blindeforbund 
 
 
Terje Andre Olsen   Espen Lahnstein 
Forbundsleder Rådgiver interessepolitisk 
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