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Alle elever som får spesialundervisning, skal etter opplæringsloven § 5-5 ha en Individuell 
opplæringsplan (IOP).  
 
IOP gjelder for de fag og områder som eleven er tilrådd spesialundervisning. 
IOP skal vise mål og innholdet i opplæringen, angi det lærestoffet eleven skal arbeide med, 
aktivitetsområder og arbeidsområder. 
IOP skal være et arbeidsverktøy for skolen/lærene 
 
Etter ar skolen har mottatt sakkyndig vurdering fra PPT, fatter rektor enkeltvedtak etter 
opplæringsloven § 5-1. 
IOP bygger på sakkyndig vurdering og må være i samsvar med vedtak om spesialundervisning. 
I IOP kan det ikke fastsettes noe som ikke er innenfor rammene av enkeltvedtaket. 
 
Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet 
omfatter den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringen, læreplanen for fagene og fag- 
og timefordelingen, se forskrift til opplæringsloven kap. 1. 
 
Hvor detaljert en IOP skal være, avhenger av elevens behov. Ikke alle elever trenger like 
omfattende planer. 
 

Til utfylling av skjema: 

 Finn bakgrunnsmateriale som trengs, bl.a. sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. 
 

Første side. 

Vær nøye med utfylling av første side av IOP. 
 

 Opplysningene om navn og dato må være korrekte. 

 Under overskriften «Vedtak om spesialundervisning iht opplæringsloven § 5-1» finner du 3 
kolonner. 

1. I kolonne en angis faget/området PPT har tilrådd spesialundervisning og som det er 
fattet vedtak om. 

2. I kolonne to angir man hvilken type organisering som planlegges. For eksempel: liten 
gruppe – antall elever, to-lærersystem, enetimer, hjelp i klassen av assistent osv. 

3. I kolonne tre angis omfanget av undervisningstimer i faget. Når faget norsk står i 
venstre kolonne skal antall undervisningstimer gjennomsnittlig pr. uke, stå i kolonnen 
lengst til høyre. Her skrives også hvem som foretar undervisningen, spesiallærer og - 
eller personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling/assistent. 
Det samlede antall årstimer til spesialundervisning angis nederst i kolonnen og skal 
være i samsvar med vedtaket. 

 

 Utarbeidelse av planen. 
Alle skolens ansatte som skal arbeide etter IOPen og samarbeide om 
undervisningsopplegget, må være deltakere i utarbeidelsen. I tillegg legger opplæringslovens 
§ 5 -5 vekt på elevens/foresattes medvirkning i utformingen av IOP. 

 IOP underskrives av alle aktuelle deltakere. På den måten vises det at planen er 
gjennomgått og lest og deltakerne vil få et eierforhold til den. 

 Skolen kan iverksette spesialundervisningen selv om foresatte ikke er enige i innholdet i 
IOP. 
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Andre side. 
 

 Elevens sterke sider utdypes. Hva kan evnt. utnyttes til å motivere eleven i 
spesialundervisningen. 

 Elevens aktuelle vansker. Hvorfor har ikke eleven et tilfredsstillende utbytte av den 
ordinære undervisningen. (se sakkyndig tilrådning). 

 Tverrfaglig samarbeid. Hvilke instanser er involvert og samarbeides det med når det 
gjelder spesialundervisningen. For eksempel logoped, fysioterapeut, PPT. 

 Tidspunkt for samarbeid. Samarbeidstid mellom kontaktlærer, spesiallærer og andre 
ansatte er vesentlig for å gi et godt tilbud. Fast tidspunkt settes inn her. 

 I rubrikken «Beskriv tilpassing innen ordinær opplæring (dvs. de fag og områder der 
eleven ikke har vedtak om spesialundervisning)» skal en beskrive hvilke øvrige 
tilpasninger eleven har behov for i de fag/områder han /hun ikke mottar 
spesialundervisning. Det kan være en elev som har fått spesialundervisning i norsk pga. 
spesifikke lese – og skrivevansker, og som også trenger tilpasninger i andre fag enn norsk 
slik at lese – skrivevanskene ikke hindrer måloppnåelse i fag som for eksempel RLE, 
naturfag. 
Her vil det også gå fram i hvilke fag eleven følger klassens ordinære undervisning. 

 Alle elever i norsk skole har rett til tilpasset opplæring jfr. Opplæringsloven § 1 -3). Som en 
del av helhetlig tenkning rundt elever som har behov for og rett til spesialundervisning, må 
skolen også drive tilpasset opplæring i øvrige fag. 

 Andre læringsmål som fremgår læreplanverket, jfr.læreplanens generelle del og prinsipp 
for opplæringen. 
Her menes mål som fremkommer i den generelle delen av læreplanverket, for eksempel 
sosiale mål – hvordan arbeide for å få et bedre samarbeid med andre. 
 

Tredje/fjerde side. 

 Kompetansemål i de fag/områder eleven har rett til spesialundervisning. 

 Det kan være at alle kompetansemålene for faget skal nås, men at det blir gjort en 
tilpasning knyttet til de innholdsmessige sidene, eller ved at gjennomføringen av 
opplæringen tilrettelegges særskilt. 
Eleven kan arbeide etter kompetansemål på lavere trinn. 

 Mål settes opp i følgende fag/område. 

 Her skal kompetansemålene som er ført opp i forrige punkt, operasjonaliseres. 
Lag enkle delmål for hvert fag. Det er viktig at de individuelle læringsmålene formuleres så 
klart at det er mulig å vurdere om målet er nådd. 

 Innhold og metodisk tilrettelegging. Her skal en beskrive selve innholdet i opplæringen. 
Hvordan skal det arbeides med innholdet for å realisere målene. 
Her må en anvende kunnskapen om elevens sterke/svake sider, læringsstrategier og div. 

 Organisering/ansvar. 

 Hvordan foregår opplæringen - og hvem gjør hva. 
 

Siste side: 

 Ansvarsdeling og framdriftsplan. 

Navn og ansvarsområde til de som deltar i planarbeidet: 
 Hvem skal lage planutkast og konkret utforme planen, innkalle til møter, skrive referat osv. 

 Hvem skal tildele ressurser, tilrettelegge timeplanen, foreta særskilt innkjøp. 

 Hvem skal ha ansvar for gjennomføring av planen, registrering evaluering og rapportering. 

 Hvem foretar videre kartlegging, gir veiledning osv.  

 Hvem som har hovedansvar for kontakt med elev og foresatte. 
Svar på disse oppgavene og hva som skal gjennomføres, skrives inn i skjemaet 


