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Litt om enkeltvedtak 
 
Vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2-1,b. 
Det gjelder spesielle saksbehandlinger for enkeltvedtak. Disse står i forvaltningsloven. Den 
enkeltvedtaket gjelder har rettigheter med hensyn til klage, innsyn og en rekke andre forhold. 
Et enkeltvedtak kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
 
Elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen, har rett til 
spesialundervisning, etter opplæringsloven § 5.1 
Med utgangspunkt i PPT sin sakkyndige vurdering blir det tatt standpunkt til om en elev har 
rett til/eller ikke rett til spesialundervisning. Det skal da fattes enkeltvedtak. Enkeltvedtaket 
skal da ta stilling til hva som er et forsvarlig tilbud for den aktuelle eleven. 
 
Det er kommunen som fatter enkeltvedtaket. Men denne myndigheten er vanligvis delegert til 
rektor ved skolene. 
Enkeltvedtaket lages etter at skolen har mottatt den sakkyndige vurderingen fra PPT. 
Før det kan fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, skal foresatte ha gitt samtykke til at 
det kan fattes et enkeltvedtak om spesialundervisning. Det kan skje i møtet med foresatte 
når de blir gjort seg kjent med den sakkyndige vurderingen. 
Når PPT i sin sakkyndige vurdering mener at en elev ikke har rett til spesialundervisning, 
skal det også skrives et enkeltvedtak. (Se eget skjema) 
Melding om enkeltvedtaket sendes foresatte i form av et brev. Det er viktig at enkeltvedtaket 
er godt lesbart for foreldrene, at det brukes et språk som foreldre kan forstå. 

 
Til utfylling av skjema 

 Finn bakgrunnsmaterialet som er nødvendig. Sakkyndig vurdering fra PPT, evnt. 
halvårsrapport, IOP, referat fra møter med mer. 

 

Første side: 
Selve enkeltvedtaket – som er juridisk bindende. 

 

 Under overskriften «Vedtak om spesialundervisning» fylles inn navnet på eleven, 
antall årstimer a`60 min. til lærer og evnt. antall årstimer med annet 
personale/assistent.  

 Under vedtaket finner du 3 kolonner. 
1. I kolonne en angis fag/området PPT har tilrådd spesialundervisning i. 
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 a `45 min. 
gjennomsnittlig pr. uke stå i kolonnen lengst til høyre. Timetallet skrives under 
den rubrikken som viser hvem som foretar undervisningen, spesiallærer og – 
eller personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling/assistent. 

Under tabellen kan det være greit med en nærmere skriftlig forklaring på hvor mye 
spesialundervisning eleven vil få, hvordan den gjennomføres og eventuelt om det er 
en fleksibilitet i tilbudet. 
Det er viktig å få med hvilken periode enkeltvedtaket gjelder for, for eksempel - et 
skoleår, noen måneder el.l. 

 Enkeltvedtaket skal være så omfattende at det klart går fram hvilket tilbud eleven får.  
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Andre side 

 
VEDTAKET BYGGER PÅ FØLGENDE OPPLYSNINGER OG FORHOLD: 
 
A. LOV OG FORSKRIFT 

Hele lovteksten er tatt med, for elever i grunnskolen gjelder dette § 5.1. 
I tillegg tas med andre bestemmelser i loven som også gjelder 
spesialundervisning. 

 
B. SAKKYNDIG VURDERING 

Det kan vises til den sakkyndige vurderingen eller gi et sammendrag som dekker 
hovedpunktene. 

 
C. ANDRE FORHOLD 

Her settes opp hvilken informasjon vedtaket bygger på i tillegg til lovtekst og 
sakkyndig vurdering. Dette kan være: 

 Halvårsrapporter – IOP - dersom slike fins. 

 Andre relevante utredninger og rapporter. 

 Referat fra drøftinger med foresatte. 
Hensikten er å ta med den informasjonen som foreldrene trenger. 

 
D. BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET 

Gjennom at vedtaket er i samsvar med den sakkyndige tilrådningen, vil eleven få 
et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud på lik linje med de andre elevene, og et 
tilbud som ivareta elevens behov. 
Tilbudet blir nærmere beskrevet i punkt E. 
 
Vedtaket kan avvike fra den sakkyndige vurderingen fra PPT, både når det gjelder 
organisering og timer. Da må det skrives en begrunnelse om hvorfor vedtaket ble 
slik det er, og vise til at eleven likevel får et forsvarlig og likeverdig 
opplæringstilbud og som oppfyller retten til spesialundervisning. 
Begrunnelsen kan dreie seg om at det i klassen allerede er mye assistanse, at en 
har spesielt kvalifiser lærer osv. I dette punktet vil det være rom for skjønn 

 
E. BESKRIVELSE AV TILBUDET 

En utfyllende beskrivelse av tilbudet i tillegg til det som står i selve vedtaket, kan 
skrives her. Det er viktig å ha en klar, enkel og forståelig beskrivelse av hvordan 
spesialundervisningen tilrettelegges. 
 

 F. MÅL FOR SPESIALUNDERVISNINGEN 

  
Her settes opp de mål som eleven skal arbeide etter i de fag som eleven skal ha 
spesialundervisning.  

 Skolen vil utarbeide en IOP på grunnlag av målsettingene som bygger på uttalelsene 
 i den sakkyndige tilrådningen fra PPT. 

 
 
 G. AVVIK FRA KOMPETANSEMÅLENE 
 
 I den sakkyndige tilrådningen står det om eleven eventuelt skal ha avvik fra enkelte
 kompetansemål i L06. Det må komme tydelig fram i enkeltvedtaket om det er avvik fra 
 kompetansemål, og hvilke kompetansemål det gjelder. 
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Tredje side: 
 
H. INFORMASJON OM KLAGERETT M.M. 

 
Brevet til foresatte skal inneholde en del informasjon både om rettigheter og om 
praktiske forhold. Dette står i det siste punktet i malen. 

  
 Fristen for å klage er 3 uker etter at enkeltvedtaket er mottatt. 

Klage på enkeltvedtaket skal sendes til den som fatter enkeltvedtaket. Siden rektor er 
delegert myndighet til å fatte vedtak, skal klagen sendes til skolen. 

 
Klagen skal være underskrevet av klageren eller fullmektig og nevne konkret hva det 
klages over og hvilken endring som ønskes.  
Muntlig klage må være tillatt dersom det av ulike grunner er vanskelig for klageren å 
lage en skriftlig klage. Rektor ved skolen har da, med utgangspunkt i 
veiledningsplikten etter § 11 i forvaltningsloven, plikt til å sette opp klagen skriftlig. 
 
Rektor skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Rektor kan oppheve eller 

endre vedtaket dersom han finner klagen begrunnet. Dersom enkeltvedtaket blir 
endret slik at klageren får alle sine krav innfridd, er saken være ute av verden. 
Dersom vedtaket delvis blir endret, løper ny klagefrist. Dersom rektor ikke finner 
grunn til å endre vedtaket, sendes klagen til den lokale klageinstansen.  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal er øverste klageinstans og fatter endelig vedtak i 
saken. Klageren har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene.  


