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Saksgang ved avklaring 
knyttet til mulig behov for 
spesialundervisning. 



Spesialundervisning 

• Alle barn har krav på tilrettelagt undervisning. 
• For unger som strever i barnehage og skole, kan det bli gjort vedtak 

om spesialundervisning.  Det er ikke PPT som gjør vedtaket, PPT gir 
råd som følge av en utredning. 

• Spesialundervisning er ikke ”ekstra god undervisning” men en 
annerledes undervisning enn den ordinære. Det er et type 
pedagogisk tiltak som vanligvis er metodisk og organisatorisk 
annerledes enn det andre barn får i skole og barnehage. 

• Det har de siste årene vært mye kritikk mot det omfanget som 
spesialundervisning har fått, og det har vært stilt spørsmål om 
effekt og nytte. Nytten av de pedagogiske tiltakene som tilrås må 
derfor vurderes både i forkant og etterkant (evalueres).   



Gangen i en sak om spesialundervisning 

• Fase 1: Før tilmelding og utredning 
– Mistanke om at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen. 
– Skolen/ læreren plikter å vurdere elevens læringsutbytte 

kontinuerlig. 
– Elever og foreldrene har en egen rett til å be om vurdering. 
– Lærere har varslingsplikt – dvs. undervisningspersonalet 

har en  plikt til å vurdere om eleven  trenger 
spesialundervisning og å melde fra til rektor hvis de mener 
at dette må vurderes.  Rektor har ansvar for å behandle 
saken, og skolen kan gjøre en egen vurdering, og/eller 
barnehagen/skolen innhenter foreldrenes samtykke til at 
det kan foretas en sakkyndig vurdering av PPT. 

 



Gangen i en sak om 
spesialundervisning. 

• Fase 2: Tilmelding til PP-tjenesten 
– Det vanlige er at barnehage /skole i samråd med foreldre 

henviser til PPT. 
– Barnehage/skole kan også drøfte en sak med PPT, men 

foreldre må samtykke i oppmelding for videre utredning. 
– For oppmeldning til PP-tjenesten kan også eleven og 

foreldre selv ta kontakt med barnehagen eller skolen som 
barnet går på, eller direkte til PP-tjenesten. 

– Før en sak meldes opp, stilles det krav til at 
barnehagen/skolen kan dokumentere hva de så langt har 
forsøkt hva angår tilrettelagt pedagogiske tiltak 

– Det er utarbeidet egne henvisningsskjema og andre 
pedagogiske rapporter som skal følge henvisningen. 

 



Gangen i en sak om 
spesialundervisning 

• Fase 3: Sakkyndig vurdering av elevens behov 

– PP-tjenesten gjennomfører en sakkyndig 
vurdering som består av utredning og tilråding. 

– PP-tjenesten har plikt til å rådføre seg med 
eleven/foreldrene i arbeidet med å utforme de råd 
de gir, og legge stor vekt på synspunktene deres, 
jf. § 5-4 tredje ledd. 

– Foreldrene/eleven har rett til å få kjennskap til 
innholdet i den sakkyndige vurderingen. 

 



Gangen i en sak om 
spesialundervisning 

• Fase 4: Vedtak 
– Skoleeier er ansvarlig for at enkeltvedtak fattes. Enkeltvedtaket kan gi 

eleven medhold eller avslag i kravet. 
– Foreldrene/eleven har rett til å uttale seg før det blir truffet 

enkeltvedtak, og deres syn skal tillegges stor vekt. Retten til å uttale 
seg gjelder særlig ved avvik fra den sakkyndige vurderingen. 

– Selv om det fattes vedtak om at eleven ikke har rett til 
spesialundervisning, kan skolen likevel tilføre eleven ressurser sikrer 
en godt tilrettelagt undervisning (men da ikke spesialundervisning) 

– Eleven/foreldrene må samtykke i at det gjøres enkeltvedtak om å sette 
i gang spesialundervisning. 

– En kan eventuelt klage, blant annet dersom eleven ikke gis rett til 
spesialundervisning, eller hvis en ikke er tilfred med selve innholdet i 
enkeltvedtaket. (Fylkesmannen) 
 



Gangen i en sak om 
spesialundervisning 

• Fase 5: Planlegging og gjennomføring 

– IOP skal utarbeides dersom eleven har fått 
innvilget spesialundervisning. 

– Foreldrene/eleven bør involveres i arbeidet med å 
utforme IOP-en, og  deres syn tillegges vekt i 
utformingen. 

 



Gangen i en sak om 
spesialundervisning 

• Fase 6: Evalueringsfasen 

– Utarbeiding av halvårsrapport. 

– Halvårsrapporten sendes til eleven/foreldrene og 
skoleeier. 

 


