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Vår ref.               Dato: 25.05.2013 
 
 
 

UNDERRETNING OM ENKELTVEDTAK - SPESIALUNDERVISNING 
 
 
 
Gjelder: Olaus Olsen      
Født:      xxxx      
Skole:     Grip skole      
Trinn:     4.trinn 
 
 
Vedtak om spesialundervisning 
 

 
Navn: Olaus Olsen tildeles spesialundervisning i 171 årstimer á 60 minutt med lærer. 
Tildeles 0 årstimer á 60 minutt med annet personale/assistent. 
 
Fag/områder Organisering Omfang i undervisningstimer a`45 

min 
m/ spes lærer: m/ annet 

personale: 
Totalt 

Norsk Mest mulig i klassen, delta i 
fleksible grupper, eneundervisning. 

4 t  4 t 

Engelsk  Hjelp i klassen, eneundervisning  1 t  1 t 

Matematikk Hjelp/støtte i klassen, gruppe 1 t  1 t 

                              

 
Dette betyr at Olaus får gjennomsnittlig 6 undervisningstimer a`45 min. med lærer i uka. 
Spesialundervisningen kan gis i perioder gjennom året og uketimetallet kan derfor variere. 
 

Vedtaket gjelder for skoleåret 2013/2014 
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VEDTAKET  BYGGER PÅ FØLGENDE OPPLYSNINGER OG FORHOLD: 
 
A: LOV OG FORSKRIFT: 
Opplæringsloven har følgende bestemmelser om spesialundervisning i § 5-1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre bestemmelser i loven som gjelder spesialundervisning: 
§ 5-2 Sakkunnig vurdering 
§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 
§ 5-5 Unntak fra reglane om innhaldet i opplæringa 
 
 

B: SAKKYNDIG VURDERING: 
 
Sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT for Ytre Nordmøre, datert 15.05.2013 
 
C: ANDRE FORHOLD: 
 
Pedagogisk rapport datert 20.03.2013, Logosrapport datert 24.04.2013 
 
 
D: BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
PPT har i sin sakkyndige tilråding av 15.05.2013 anbefalt et omfang på 180 årstimer 
til spesialundervisning. 
Det er 9 årstimer mer enn vedtaket som her er fattet.  
Avviket begrunnes med: 
Olaus vil fortsatt få tilbud om å delta på trinnets lesegruppe. Gjennom deltakelsen vil 
Olaus få ekstra hjelp med lesing i flere timer enn i de timene han har fått tildelt til 
spesialundervisning. 
Gjennom denne tilretteleggingen er derfor vedtaket i stor grad i samsvar med 
sakkyndig tilrådning og vil gi Olaus et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud. 
 
 
E: BESKRIVELSE AV TILBUDET: 
 
Spesialundervisningen med lærer organiseres med eneundervisning i økter for å få 
maksimal konsentrasjon rundt arbeidsoppgavene i norsk og engelsk. Det må 
vurderes fra tema til tema om spesialundervisningen ellers skal foregå i gruppe eller 
om spesiallæreren skal gi hjelp/støtte inne i klassen. I ei lita gruppe vil Olaus lettere 
oppnå følelsen av mestring og dermed få større selvtillit.  

§5-1 Rett  til  spesialundervisning 
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på 
utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha et slikt innhald at det samla tilbodet kan gi 
eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei 
opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det 
same totale undervisningstimetalet som gjeld for andre elevar, jf §§ 2-2 og 3-2 
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Olaus vil fortsatt delta på lesegruppe når det er aktuelt. 
Den tildelte ressursen kan når det er aktuelt, brukes fleksibelt i perioder. 
 
Fast tid til samarbeid mellom lærer og spesiallærer er viktig og nødvendig for å gi 
best mulig tilbud til Olaus.  
Olaus vil bli henvist til logoped med tanke på veiledning slik at han får hjelp til sine 
uttalevansker. 
 
 
F: MÅL FOR SPESIALUNDERVISNINGEN: 
 
Det settes mål for spesialundervisningen både i norsk, engelsk og matematikk.  
 
Norsk – alle mål i skriftlig kommunikasjon -  
og disse målene i muntlig kommunikasjon og i språk, litteratur og kultur.  

1. Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster. 
2. Beskrive ordklasser og deres funksjon. 

 
I engelsk vil Olaus ha avvik på deler av kompetansemålene for 4. trinn i språklæring, 
i skriftlig kommunikasjon og i muntlig kommunikasjon. 
Engelsk - mål: 

1. Kunne gi eksempler på engelske ord og uttrykk fra egne interesser. 
2. Kunne gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og 

skriftlige tekster. 
3. Kunne bruke de mest grunnleggende engelske språklyder gjennom praktisk-

estetiske uttrykksmåter. 
 
Matematikk: 
I matematikk vil Olaus kunne oppnå klassens kompetansemål når han får oppfølging 
i møte med oppgaver med mye tekst. Det må sikres at han forstår hva oppgaven 
spør etter. Derfor vil begrepsforklaringer være nødvendig, gjerne gjennom en praktisk 
tilnærming. 
Utgangspunkt vil være kompetansemålene for 4. trinn både for tall, geometri, måling 
og statistikk. Det er derfor nødvendig å knytte en ressurs av spesialundervisning til 
matematikkfaget pga. Olaus manglende begrepsforståelse. 
 
Skolen utarbeider en IOP (individuell opplæringsplan) som konkretiserer tiltak som 
må gjennomføres for å nå målsettingene. 
En vurdering av Olaus sin utvikling blir oppsummert i årsrapporten. 
 
 fag utenom norsk, engelsk og matematikk har Olaus behov for ekstra tilrettelegging 
ved at mengden av stoff reduseres og at ukeplana tilrettelegges. Han vil få hjelp av 
lærer til ekstra gjennomgang av stoff når det er nødvendig.  
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G: AVVIK FRA KOMPETANSEMÅLENE: 
 
Avvik fra kompetansemålene: 
I norsk vil Olaus ha avvik fra kompetansemålene for 4. trinn i skriftlig kommunikasjon 
og deler av kompetansemålene i muntlig kommunikasjon og i språk, litteratur og 
kultur. Målsettingene for faget vil bygge på uttalelsene i den sakkyndige tilrådningen 
fra PPT som anbefaler kompetansemål for 2.trinn i norsk. 
 
 
H: INFORMASJON OM KLAGERETT M.M.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Persen 
Rektor 

 
Kopi til: 

 Kommunalsjef 

 PPT for Ytre Nordmøre 

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Firsten for klage er 3, tre uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er mottatt. 
Klagen skal sendes til rektor/enhetsleder….. 
Øverste klageinstans er Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
Klagen skal være undertegnet av klageren eller han fullmektig. I klagen skal en nevne det vedtaket 
som det klages over, samt nevne den endring som ønskes i det påklagede vedtaket. 
Etter forvaltningsloven § 18 og § 19 har klageren rett til å se sakens dokumenter. 
Klageren har adgang til å søke fritt rettsråd. 
Forvaltningsorganer (kommune, skole m.v.) har veiledningsplikt etter § 11 i forvaltningsloven. 


