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Individuell opplæringsplan for skoleåret 2013-2014 
 

Navn og fødselsdato Olaus Olsen   Gutt 

 
Jente 

 

Adresse       

Skole og trinn Grip skole, 4. trinn 

Utarbeidet på bakgrunn av 
sakkyndig vurdering, datert: 

15. 05. 2013 Gjelder skoleåret: 2013- 2014 

                              

Vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5.1, datert: 

Fag/områder Organisering Omfang i undervisningstimer a`45 
min 
m/ spes lærer: m/ annet 

personale: 
Totalt 

Norsk i klassen, grupper, 
eneundervisning 

4       4 

Engelsk støtte i klassen, 
eneundervsining 

1       1 

Matematikk  støtte i klassen 1       1 

                              

Samlet antall årstimer a 60 min. med 
spesiallærer  
Samlet antall årstimer a 60 min. med annet 
personale: 

171 
 
      

Spesialundervisning 
pr. uke: 

6 
 
      

 

Utarbeidelse av planen 

Utarbeidet av Kontaktlærer Kari Hansen 

Pedagoger Jan Paulsen 

Annet personell       

Samarbeid med Foresatte Anne og Kåre Olsen 

Elev Olaus Olsen 

Andre        
 

Planen er lest 

Foresatte 

Anne Olsen 

Dato: 

      

Sign. 

Foresatte 

Kåre Olsen 

Dato: 

      

Sign. 

Kontaktlærer 

Kari Hansen 

Dato: 

      

Sign 

Pedagog 

Jan Paulsen 

Dato: 

      

Sign. 

Pedagog/annet personell 

      

Dato: 

      

Sign. 

PPT 

Kristian Sund 

Dato: 

      

Sign. 
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Elevens sterke sider/motivasjonsfaktorer Elevens aktuelle vansker 

Olaus er fysisk aktiv og behersker 
kroppsøving godt. Han mestrer praktiske 
fag som kunst og håndverk og mat og 
helse. Olaus jobber konsentrert og 
selvstendig med oppgaver han mestrer. 
Han er visuelt sterk.  
 
Olaus er aktiv i lek med andre og en 
populær lekekamerat. Han har mye 
kunnskap om friluftsliv og fiske.   
 

Olaus har lav lesehastighet og svak 
leseforståelse. Han har et svakt 
fonologisk kortidsminne  som fører til at 
bokstavkunnskap ikke er automatisert.  
 
Olaus har svak verbal forståelse. En 
svak verbal forståelse vil gi vansker i alle 
lesefag og matematikk.    

 

Tverrfaglig samarbeid 

Følgende instanser 
er involvert i 
arbeidet med eleven 

PPT 
 
Logoped 

Tidspunkt for samarbeid på skolen: 4. time torsdag (kontaktlærer, 
spesialpedagog og pedagog). 

 

Beskriv tilpassing innen ordinær opplæring (dvs. i de fag/områder der eleven ikke har vedtak om 

spesialundervisning) 

Følger Kunnskapsløftet i Norsk på følgende områder: 
  
-Største delen av området muntlig kommunikasjon, unntak delmålet "lytte etter, 
gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster" 
-Største delen av språk, litteratur og kultur, unntak  "beskrive ordklasser og deres 
funksjon" 
 
I norsk vil det tilpasses på følgende måte i de områder han ikke skal ha 
spesialundervinsing: 
- faggjennomgang i forkant av fellesundervisning på de områder det er nødvendig 
- visuelt fokus ved klassegjennomgang 
- deltagelse på lesegruppe 
- bruk av forskjellige læringsstrategier som tankekart i ord og bilder, bruk av BISON-
overblikk. 
- tilpasse lekser 
 
Følger Kunnksapsløftet i matematikk, her tilrettelegges på følgende måte: 
-støtte i møte med oppgaver med mye tekst,  
-lærer må forsikre seg om at han vet hva det spørres etter i oppgaver 
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-lærer må forklare begrep, praktisk tilnærming kan være en fordel på noen begrep 
 
I naturfag, rle og samfunnsfag skal han følge Kunnskapsløftet, her tilrettelegges på 
følgende måte: 
- bruk av forskjellige læringsstrategier, med vekt på det visuelle 
- gjennomgang av begreper før undervisningen 
- lekser må tilrettelegges hvis dette gis i disse fagene 
 
I engelsk skal Olaus følge Kunnskapsløftet på de fleste områder. Tilpassingen må 
skje på alle delområder, men spesielt må lærer være obs på områdene som gjelder 
muntlig og skriftlig kommunikasjon hvor han også har rett på spesialundervisning på 
noen delmål.  
- tilpassede lekser 
- tilpassede gloser 
- gjennomgang av nye ord og begreper på forkant 
- øve uttale på forhånd 
Lærer må bruke forskjellige læringsstrategier, utnytte Olaus sin visuelle styrke. 
 
Hensiktsmessig plassering i klasserommet.  
 

      

 

Andre læringsmål som fremgår av læreplanverket, jfr. læreplanens generelle del og 
prinsipp for opplæringen 

For Olaus er det viktig å jobbe målrettet med motivasjon og at man bygger på det 
han allerede kan fra før. 
 
Fellesbeskjeder gis individuelt. Forsikre seg om at Olaus har forstått beskjeden. 
 
Hjelp til å komme i gang og opprettholde aktivitet. 
 
Gi positiv oppmerksomhet til ønsket atferd, både sosiale ferdigheter og akademiske 
ferdigheter 
 
Utvikle oppdagergleden. 
Læring og opplevelse må knyttes sammen. 
 
Sluttmålet for opplæringen er å oppfordre den enkelt til å realisere seg selv på måter 
som kommer fellesskapet til gode. 
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Kompetansemål i de fag/områder eleven har rett til spesialundervisning: 

Norsk Avviket er knyttet til kompetansemålet:  
Skriftlig kommunikasjon, alle delmål. 
Muntlig kommunikasjon for deler av målene. Avviket er knyttet til delmålet: 
Lytte etter, gjennfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige 
tekster.  
Språk, litteratur og kultur: Beskrive ordklasser 
 

Engelsk Avviket er knyttet til kompetansemålene muntlig kommunikasjon og skriftlig 
kommunikasjon. 
 
Delmålene: 
- forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne 
behov og følelser, dagligliv og interesser 
-forstå hovedinnholdet i rim, regler, eventyr og fortellinger 
- delta i dagligdagse samtaler knyttet til omgivelsene og egne opplevelser 
- si det engelske alfabetet og stave navn og bostedsnavn 
-forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til priser, mengder, form og størrelser 
i kommunikasjon 
- lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og 
følelser, dagliglivet, fritid og interesser. 
- skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som forteller 
og spør. 

Matematikk Olaus skal følge kompetansemålene for trinnet, men det skal legges vekt på 
praktisk tilnærming. 

            
 
 

Fag/område: Norsk, skriftlig kommunikasjon 

Delmål Leseferdigheter: 
- Lese store og små trykte bokstaver. 
- Trekke lyder sammen til ord. 
- Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på skjerm og papir. 
- Vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og 
mellom talespråk og skriftspråk. 
 
Skriveferdigheter: 
- Skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen 
håndskrift og på tastatur. 
-Skrive enkle beskjeder med store og små bokstaver og punktum i egne 
håndskrift og på tastatur. 
- Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. 
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- Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindlese med lesing. 
- Skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for 
skriving. 
 
 
Begrepsutvikling:  
-Bruke egne kunnksaper og erfaringer for å forstå og kommentere 
innholdet i leste tekster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ansvar og 
organisering 

Innhold og 
metodisk 
tilrettelegging 

Lesing: 
Innhold: 
1. Rim 
2. Finne stavelser i ord. 
3. Lytte ut lyder. 
4. Kunne bokstavene. 
5. Kjenne igjen vanlige småord. 
6. Lese vanlige småord. 
7. Lese tostavelsesord med enkle lydsekvenser. 
8. Leser ord med enkel konsonantforbindelse. 
9. Prøver på egen hånd å lese ukjente ord. 
 
 
Metode: 
Tempolex 
Språkverkstedet  (kommode) - Damm 
Damms leseunivers og andre tilsvarende bøker. 
Forskjellige hensiktsmessige leseverk. 
 
Skriving: 
Innhold: 
1. Kan skrive sitt eget navn. 
2. Skrive første bokstaven i ord. 
3. Stave ord etter egen oppfatning. 
4. Oppdage ordmellomrommene. 
5. Ikke blande store og små bokstaver. 
6. Mestre lydbasert skriving av en- og 
tostavelsesord. 
 
Metode: 

På gruppe. 
Enetimer. 
Spesialpedagog: 
Jan 
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Skriftforming i egnet bok. 
Tuba Luba og andre hensiktsmessige skriveverk. 
Tempolex 
LingDys 
Textpilot 
Begrepsutvikling. 
Innhold: 
Lærte begreper som er viktige for Olaus` 
hverdag, som frukt, grønnsaker, transport, skole 
osv. 
Utvikle begreper knyttet til fagterminologi. 
 
Metode: 
Bruke modell for språkverkstedet/begrepslæring 
for utviking av begrepsforståelse. Ved å bruke 
begrepene innhold, form og bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fag/område: Engelsk 

Delmål Muntlig kommunikasjon:Kunne gi eksempler på engelske ord og uttrykk 
fra egne interesser. 
Lese:Kunne gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige 
og skriftlige tekster. 
Skrive/lese: Kunne bruke de mest grunnleggende engelske språklyder 
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gjennom praktisk-estetiske uttryksmåter. 
 
 

  Ansvar og 
organisering 

Innhold og 
metodisk 
tilrettelegging 

Innhold: 
Muntlige ferdigheter: 
-lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk 
-lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige 
rim, regler ,sanger, eventyr og fortellinger. 
-forstå og bruke noen engelske ord og uttrykk 
knyttet til nære omgivelser og egne interesser 
-hilse, stille og svare på enkle spørsmål og 
høfllighetsuttrykk. 
- øve inn enkle dialoger 
 
Metode: 
Spille skuespill. 
Bruke hensiktsmessige dataprogrammer. 
Faste øvelser på begynnelsen og slutten av hver 
time. 
Høre på tekster på cd. 
Bruke forenklede læreverk. 
 
Lesing:  
-Kunne lese de mest vanlige engelske 
bokstavene 
- Kjenne igjen ord som brukes mye, etter hvert 
lese disse. 
Metode: 
Lære alfabetsang på engelsk. 
Plukke ut enkle gloser, øve på disse - også i 
lekse. 
 
Skrive: 
-kjenne igjen sammenhengen mellom noen 
engelske språklyder og stavemønstre 
- eksperimentere med å lese og skrive engelske 
ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære 
omgiveler og egne interesser. 
 
Metode: 
Øve på å skrive enkle gloser. 
Øve inn faste maler for setninger, som 
My name is… 
I can see… 
I can hear… 

 
 

På gruppe. 
Enetimer. 
Spesialpedagog: 
Jan 
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Fag/område: Matematikk 

Delmål Praktisk tilnærming. 
Periodevis arbeide med innlæring av nye begrep knyttet til tema. 
 
 

  Ansvar og 
organisering 

Innhold og 
metodisk 
tilrettelegging 

Olaus blir her knyttet til en gruppe. 
Læringen kan skje på sløydsal, gymsal og ute. 
Aktivitetene må være målbare.  
Eksempel på områder: måling og statistikk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesialpedagog  
i grupper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fag/område:       Ansvar og 
organisering 

Delmål       

 
 
 

      

Innhold og 
metodisk 
tilrettelegging 
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Ansvarsdeling og fremdriftsplan 
 
Hvem deltar Navn Ansvarsdel 

Elev Olaus Olsen 

 

Gjøre lekser. 

Foresatte Anne og Kåre 
Olsen 

 
 
 

Hjelpe Olaus til å fordele hjemmearbeidet. 
Sette av fast tid til lekser. 
Gi ros for gjennomført arbeid. 
Høre leselekse hver dag. 

Undervisningspersonell 
og eventuelt annet 
personale 

Kontaklærer 
 
 
 

I samarbeid med spesialpedagog, lage 
utkast til og utforme iop. 
Tilpasse ukeplan i fagene hvor Olaus ikke 
har spesialundervisning. 
Underveisvurdering 
Kartlegging 

Spesialpedagog 

 
 
 

I samarbeid med kontaklærer lage utkast 
til og utforme iop. 
Tilpasse ukeplan i de fag Olaus har 
spesialundervisning. 
Kartlegge. 
Vurdere. 
Skrive referat fra møter. 

      

 
 
 

      

Fra administrasjonen Rektor: 
 
 
 

Kalle inn til møter. 
Legge timeplan 
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PPT Kristian Sund 

 
 
 

Vurdere behov for videre kartlegging. 
Veilede skolen. 

Andre veiledere       

 

      

Personer fra andre 
etater 

      

 
 

      

IOP møte høst (sept) 
Utarbeidet IOP for skoleåret drøftes og  
gjennomgås. Foreta eventuelle 
endringer/justeringer av planen.  

Møtedato: 02.09.13 

 
 

IOP møte (mai/juni) 
Evaluering av skoleåret. Med dette som 
utgangspunkt lages en planskisse for neste 
skoleår. Den tar utgangspunkt i de ressurser 
som er tildelt eleven og blir en gjennomgang 
av den planlagte spesialundervisningen. 

Møtedato: 29.05.14 

 
 
 

 


