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Forord 
Prosjektet «Ta grep» er en del av et pågående utvikling- og endringsarbeid i regi av PPT for 

Ytre Nordmøre og skoleeierne i kommunene Aure, Smøla, Averøy og Kristiansund.  

Prosjektet «Rett diagnose, men feil «medisin»?», som gikk forut for «Ta grep», ble startet 

opp i 2011 og varte frem til 2013. Bakgrunnen for prosjektet var den sterke økningen av 

spesialundervisning fra 2006.  Prosjektet pekte på flere årsaker. Spesielt ble det tydelig at 

mye av den sterke økningen skyldes uro, atferd- og konsentrasjonsvansker blant elevene, 

noe som bidro til utilstrekkelig læringsutbytte innenfor den ordinære tilpassede 

klasseundervisningen.  Spesialundervisningen ble i mange tilfeller «medisinen”, men ikke 

alltid den riktige. Vi spurte oss hvordan vi kunne få til en endring på dette, og svaret ble 

blant annet prosjektet «Ta grep».  Mens «Rett diagnose, men feil «medisin»?» var et 

analytisk og utforskende prosjekt, ønsket skoleeierne at «Ta grep» skulle være tettere på 

skolehverdagen. Bl.a. gjennom å styrke kvaliteten på klasseledelse ved konkrete råd og 

direkte veiledning. Prosjektet ble utviklet i en tid hvor sentrale føringer vektla betydningen 

av økt fokus på læringsmiljø i skoler og barnehager (Meld. St. 18 (2010-2011)).  De sentrale 

satsingsområdene «Vurdering for læring» og «Ungdomstrinn i utvikling» ligger også tett 

inntil målsettingen til prosjektet «Ta grep». Både ved å styrke kvaliteten på læringsmiljøet, 

klasseledelsen og læringen. Sentrale myndigheter ønsker å øke innsatsen på skolens 

psykososiale miljø, for på den måten å forebygge mobbing, utestenging og psykiske lidelser 

(Djupedalsutvalget NOU 2015:2). Dette har også vært et fokusområde i «Ta grep». 

Eierne av PPT for Ytre Nordmøre har ønsket å bruke PPT som en viktig bidragsyter til det 

øvrige utviklingsarbeidet som skjer i skoler og barnehager. PPT skal fortsatt ha et klart fokus 

på det enkeltes barns vansker og hva det har behov for og rettigheter til av hjelp og støtte. 

Barns samhandling med andre barn og voksne, samt at de er en del av et større barnehage- 

og skolefellesskap, har likevel den største betydningen for deres mestringsevne både faglig 

og sosialt.  

Prosjektet “Ta grep” har hjulpet oss videre i en mer integrert forståelse av årsaken til at barn 

strever. «Ta grep», som har fokus på læringsmiljø i skolen, er prosjekt nummer to og en 

videreføring av “Rett diagnose, men feil «medisin»?”. PPT har også satt i gang et tredje 

prosjekt som har fokus på barnehagene.  

Mål og rammer for prosjektene er ikke gitt oss av sentrale myndigheter, men har blitt 

utviklet i tett samarbeid med prosjektlederne, PPT og skoleeierne. Prosjektene har beviselig 

bidratt til ønskede endringer. Dette har gitt oss troen på at egenutviklede prosjekter er 

kvalitativt gode og fungerer!  

Kristiansund N den 18.05.15 

Christine Reitan                                             Tormod Sandvik 

Styreleder PPT for Ytre Nordmøre                     Leder for PPT for Ytre Nordmøre 
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Sammendrag 
I rapporten legger vi frem grunnlaget for prosjektet «Ta grep», prosjektets utvikling og status 

etter tre år.  

«Ta grep» forsøker å besvare de forventingene som er formulert i Meld. St. 18 (2010-2011) 

og utfordringer i skolen, som kom frem i «Mini»-skolevurdering gjennom prosjektet «Rett 

diagnose, men feil «medisin»?». 

Etter å ha knyttet «Ta grep» til disse føringene, beskriver vi hvordan prosjektet har utviklet 

seg i prosjektperioden. Prosjektet har vært et dynamisk endringsprosjekt hvor skolenes 

tilbakemeldinger og behov har påvirket utviklingen av temahefter, materiell og kurs. 

«Ta grep» er et «hjemmesnekret» prosjekt utviklet av skolefolk. Tiltakene vi presenterer har 

en faglig forankring. Tiltakene som beskrives i programmene DUÅ (De Utrolige Årene), PALS 

(Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling), PMTO (Parent Management 

Training Oregon) og Zippys venner, er relativt like. «Ta grep» tar blant annet utgangspunkt i 

disse programmene. Prosjektets oppdrag har vært å beskrive konkrete tiltak slik at lærere og 

assistenter kan iverksette dem raskt.  I denne rapporten beskriver vi kort programmene som 

ligger til grunn for utviklingen av temaheftene og materiell. 

PPT startet med opplæring i programmet De Utrolige Årene skoleåret 2012/13. Opplæring 

ble gitt til en barnehage i Kristiansund. DUÅ er et program utviklet for å redusere 

atferdsvansker hos barn, gi personalet mer hensiktsmessige strategier for å møte 

atferdsvanskene, og dermed redusere stress hos både barn og voksne. DUÅ blir nærmere 

presentert under beskrivelsen av den faglige forankringen av «Ta grep». 

PPTs veiledningsteam er det som i den første milepælsplanen høsten 2012 blir beskrevet 

som «opprettholdende strukturer». Det er veiledningsteamet som skal ta arbeidet fra 

prosjekt til drift.  Avslutningsvis beskriver vi utviklingen av veiledningsteamet og teamets 

oppdrag i skoleåret 2014/15. 

I oppsummeringen knytter vi resultat og erfaring til prosjektets oppdrag. Her tar vi også med 

rektorenes vurdering av prosjektet. 
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1. Innledning 
Da prosjektlederstillingen i PPT for Ytre Nordmøre ble utlyst jobbet jeg i Osloskolen. Med 

erfaring som kontaktlærer, faglærer og sosiallærer vet jeg hvilke muligheter som ligger i 

elevenes læringsmiljø. Det er gjennom et godt læringsmiljø det viktigste 

mobbeforebyggende og psykisk helsefremmende arbeidet gjøres. Det er her lærernes 

mulighet ligger til å bygge relasjon, motivere og tilpasse opplæringen. Gjennom tilpassing og 

motivering, og ved å jobbe grundig med struktur og rutiner, kan vi tilrettelegge for at langt 

flere elever vil trives og ha et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære undervisningen. 

Prosjektlederstillingen ga meg mulighet til å fordype meg i det forebyggende arbeidet, med 

skoleutvikling og med veiledning. Den muligheten kunne jeg ikke la gå fra meg. 

I forkant av prosjektet «Ta grep» var prosjektet «Rett diagnose, men feil «medisin»?» 

gjennomført i regi av PPT for Ytre Nordmøre. Bakgrunnen for dette prosjektet var den 

bekymringsfulle økningen i spesialundervisningen fra år 2005. Dette prosjektet hadde en 

analytisk tilnærming til skolene, til spesialundervisning og ressursbruk på skolene. «Rett 

diagnose, men feil «medisin»?» synliggjorde skolenes sterke sider og deres utfordringer. «Ta 

grep» skulle gi et svar på noen av de utfordringene. Tittelen gjenspeiler den praktiske 

tilnærmingen vi ønsket skulle kjennetegne arbeidet.   

I løpet av våren 2012 vedtok styret å bruke fondsmidler til å finansiere prosjektet over en 

periode på tre år. PPTs styre er også prosjektets styre. Alle milepælsplaner, utarbeidelse og 

utgivelse av hefter m.m. har vært oppe til drøfting og godkjenning i styret. 

 «Ta grep» ble etablert samtidig som «Rett diagnose, men feil «medisin»?» var inne i sitt 

andre år. Jeg fikk dermed gleden av å ha prosjektleder Margreth Karlsvik som en støtte og 

drøftingspartner.  

 Alle grunnskolene i de fire eierkommunene skulle omfattes av prosjektet. Det er til sammen 

6 ungdomsskoler og 21 barneskoler i eierkommunene. 

Det vi skulle utforske i prosjektperioden var: «Hva kan være rett «medisin» for 

«gråsoneelevene», om ikke spesialundervisning er det?» 

Med gråsoneelever mener vi elever som ligger på et faglig nivå som tilsier at de kan følge 

den ordinære undervisningen, men som har andre vansker som hindrer dem i å nå sitt 

faglige potensiale.  Det kan være vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon, uro og 

kognitive ferdigheter. Det kan også være psykososiale vansker som er til hinder for en 

optimal læringssituasjon 

Med et praktisk blikk og en forståelse av klassen som et sosialt system tok jeg fatt på en 

givende prosess. 

Tone Merete Berg, prosjektleder 
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2. Prosjektets bakgrunn 

PPTs utfordringer 

I saksfremlegg 3/12, 20.01.12, til styremøtet i PPT for Ytre Nordmøre, peker leder, Tormod 

Sandvik, på det krysspresset tjenesten opplever. Det er på den ene siden økte forventninger 

til systemrettet arbeid blant annet i Meld. St. 18 (2010-2011). På den andre siden er det en 

økning i henvendelser om sakkyndighetsarbeid fra skoler og foresatte.  

I Meld. St. 18 (2010-2011) er det beskrevet fire forventninger til tjenesten. PPT skal være 

tilgjengelig, jobbe forebyggende, bidra til tidlig innsats i barnehage og skole og være en faglig 

kompetent tjeneste. 

Det ble fremmet et forslag om å utlyse en midlertidig stilling på tre år finansiert gjennom 

fondsmidler. Med en slik stilling ønsket styret å styrke den systemrettede kompetansen i PPT 

og slik støtte opp under skolens og barnehagens eget utviklingsarbeid.  

Gjennom prosjektet «Rett diagnose, men feil «medisin»?» ønsket man å få en bedre 

forståelse av ressursbruken i skolen og hvordan man kan kvalitetssikre nytten av 

ressursbruken. På eiermøtet 13.06.12, peker prosjektleder på følgende utfordringer for 

tjenesten: 

 PPT må gi mer veiledning til skolene om hvordan undervisningen kan tilpasses den 

enkelte elev uten at det blir spesialundervisning 

 PPT må ha økt fokus på elevenes læringsmiljø 

(Margreth Karlsvik, 2013: Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet 

mot økningen av spesialundervisning 2011-2013) 

 Ved prosjektstart i august 2012 var prosjektet beskrevet ut fra en relativt vid ramme. 

Prosjektet skulle gi et svar på de nevnte forventninger og utfordringer. For å gjøre dette 

måtte vi rette søkelyset mot den ordinære undervisningen og læringsmiljøet. 

 «Rett diagnose, men feil «medisin»?» 

Prosjektet skulle se på hvordan ressursene til spesialundervisning ble benyttet. 

Prosjektperioden varte fra 2011-2013. Mål for prosjektet ble formulert og «Rett diagnose, 

men feil «medisin»?» skulle: 

 tilpasse opplæringen bedre til den enkelte elev 

 bedre praksis i organisering av tilpasset opplæring, med særlig vekt på grensesnittet 

mellom styrking og spesialundervisning (gjennom dette redusere behovet for 

spesialundervisning) 

(Karlsvik, 2013) 
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Prosjektets oppdrag var å: 

1. klargjøre NÅ-situasjonen. Få en oversikt over hvordan tilstanden er i kommunene og 

på den enkelte skole. 

2. finne måter å endre situasjonen på den enkelte skole for å få en bedre tilpasset 

opplæring 

For å få en oversikt over tilstanden på den enkelte skole ble det utarbeidet en 

spørreundersøkelse, «Mini»-skolevurdering. Her ble kriterier for god praksis på skolene 

beskrevet i et påstandsskjema. Skjemaet ble sendt til alle assistenter, lærere og rektorer på 

alle skolene i vårt distrikt.  

I tillegg til den kvantitative undersøkelsen ble det gjennomført halvstrukturerte intervju med 

ledelse, ressursgruppa, to kontaktlærere, en spesiallærer og to assistenter på hver skole. 

Ved å benytte både kvantitativ og kvalitativ metode fremkom det et godt bilde på skolenes 

tilstand knyttet til hvordan undervisningen ble tilpasset den enkelte elev og hvordan skolen 

utnyttet sine ressurser. 

Tilbakemelding til skolene ble gitt i møte med rektor, skolens ressursgruppe og skoleeier. 

Etter andre gjennomføring av «Mini-skolevurderingen» var prosjektleder for «Ta grep» med 

på flere av tilbakemeldingsmøtene på skolene. 

Resultatene fra undersøkelsen peker på mye som er av god kvalitet i skolene. Det ble også 

pekt på utviklingsområder. Hver skole fikk frist etter første «mini»-vurdering til å beskrive en 

handlingsplan med tanke på endring av praksis.  

I rapporten til «Rett diagnose, men feil «medisin»?» trekkes frem følgende områder som 

skolene valgte å jobbe med: 

 fleksibel bruk av tidsressursene 

 igangsetting av lesekurs 

 lage gode systemer for kartlegging av elever og for oppfølging av resultatene 

 vurderingskriterier skal tydeliggjøres bedre 

 fast samarbeidstid mellom lærere-assistent, og lærer-lærer 

 dokumentasjon av tilpasset opplæring 

 foreldresamarbeid vedrørende IOP 

 veiledning og opplæring i hvordan IOP skrives 

(Karlsvik, 2013) 
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Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap.  
 

«Ta grep» er forankret i føringene i Meld. St. 18 (2010-2011): «Læring og fellesskap. Tidlig 

innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særskilte behov». Som 

forarbeid til meldingen kom Midtlyngsutvalgets innstilling som undersøkte hvordan 

opplæringstilbudet til barn og unge med særskilt behov kan forbedres. 

PPT for Ytre Nordmøre har jobbet med å finne skjæringspunktet mellom den ordinære 

undervisningen og spesialundervisningen. Kan skolen tilrettelegge for elevens vansker 

innenfor den ordinære undervisningen, eller må skolen iverksette spesialundervisning? 

Dette spørsmålet er det ofte vanskelig å ta stilling til både for skole og PPT. Midtlyngutvalget 

kom frem til at det ikke var enighet om hvor dette skjæringspunktet skulle ligge. Det som 

skal være vurderingskriteriet for om en elev har rett til spesialundervisning eller ei, er om 

eleven har et tilfredsstillende utbytte av undervisningen.  

I Meld. St. 18 (2010-2011) presiseres målet: «Målet må være å møte alle barn med 

realistiske forventninger fra et kompetent pedagogisk personale innenfor rammen av et 

stimulerende og trygt læringsmiljø.» (Meld. St. 18 (2010-2011) s.11 ). 

For å nå målet er det i Meld. St. 18 (2010-2011) lagt vekt på tre strategier: 

1. Fange opp og følge opp: Barnehagen og skolen skal bli bedre til å fange opp og følge 
opp dem som trenger hjelp og støtte. Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal sikre 
størst mulig læringsutbytte. Spesialundervisning skal fortsatt være en sikring for dem 
som ikke får tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen. 
 

2. Målrettet kompetanse - styrket læringsutbytte: For å møte mangfoldet av barn og 
unges egenskaper og behov er det nødvendig med mer spesialisert og målrettet 
kompetanse. Det skal bygges et lag rundt lærerne blant annet ved at PPT kommer 
tettere på. 

 
3. Samarbeid og samordning – bedre gjennomføring: Barnehagen og skolen skal ha 

god tilgang til helhetlig spesialpedagogisk støtte over hele landet. Samarbeidet med 
foreldre til barn med behov for særskilt hjelp og støtte skal bli bedre gjennom 
informasjon og samordning. 

 

Kapittel 5 i Meld. St. 18 (2010-2011) omhandler det kommunale og fylkeskommunale 

støtteapparatet med hovedvekt på PPT. Det er beskrevet fire forventinger med tilhørende 

tiltak som skal tydeliggjøre tjenestens mandat og oppgaver: 

 Forventning 1: PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng 

 Forventning 2: PP-tjenesten arbeider forebyggende 

 Forventning 3: PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole 

 Forventning 4: PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og 

fylkeskommuner 
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De foreslåtte tiltakene innebærer økt veiledning, informasjon og statlig initiativ. 

Oppdraget for prosjektet «Ta grep» 

Vi har nå pekt på bakgrunnen for «Ta grep»; Midtlyngutvalgets innstilling NOU 2009:18, 

Meld. St. 18 (2010-2011) og prosjektet «Rett diagnose, men feil «medisin»?».  

Den bekymringsfulle økningen av enkeltvedtak om spesialundervisning i kommunene på Ytre 

Nordmøre krevde handling. For vårt distrikt var det stor variasjon i andel enkeltvedtak. I tre 

av fire kommuner lå andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning langt over 

landsgjennomsnitt (10 %, 11 % og 12,5 %, den fjerde kommunen lå på 7,3 %). Skoleeiernes 

mål med prosjektet har ikke vært å redusere ressursbruken rettet mot elever som trenger 

ekstra støtte, men å utforske om ressursene kan brukes på en mer fleksibel måte. 

«Ta grep» er rettet mot den ordinære undervisningen og læringsmiljøet. Ved å styrke 

læringsmiljøet styrker vi alle elevene. Det har vært viktig for oss å ikke dele elevene inn i 

kategorier som ekskluderer. Samtidig mener vi at ved å styrke læringsmiljøet vil vi i større 

grad sikre de vi beskriver som «gråsone-elevene», et tilfredsstillende utbytte innenfor den 

ordinære undervisningen.  

Det vil alltid være elever som har behov for og rett til spesialundervisning. Retten til 

spesialundervisning er hjemlet i opplæringsloven § 5-1. Enkeltvedtak om spesialundervisning 

låser skolens ressurser til enkeltelever. Brukt i et stort omfang kan dette føre til at skolen i 

mindre grad kan være fleksibel med tanke på organisering av undervisningene. Skolen kan 

oppleve å ha få ressurser igjen til å iverksette tiltak som kan styrke den ordinære 

undervisningen.  

Da det analytiske forarbeidet var gjort, skulle «Ta grep» gi et praktisk svar på de 

utfordringene vi har pekt på over. 

Kort oppsummert er oppdraget for «Ta grep» å: 

1. være tett på skole (og barnehage) 

2. jobbe på systemnivå (dvs. med skoleeiere om skoleutvikling) 

3. jobbe med kompetanseheving i skolen og styrke skolen som en lærende organisasjon 

4. samarbeide med skolen om å styrke den ordinære undervisningen  

5. samarbeide med skolen om å styrke læringsmiljøet 
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3. Prosjektets faglige forankring 
Da prosjektet «Ta grep» startet opp var vi opptatt av at det faglige innholdet måtte være 

forankret i forskning. Tiltakene skulle presenteres for lærere, assistenter og rektorer og det 

måtte være en sannsynlighet for at tiltak som ble beskrevet hadde en effekt. 

Temaene i «Ta grep»-heftene er temaer vi finner igjen i de skoleomfattende manualbaserte 

programmene. Temaene er ikke nye for de som jobber i skole og barnehage. I likhet med 

programmet DUÅ legger «Ta grep» vekt på at skolene må jobbe systematisk over tid.  Det 

legges også vekt på to sentrale prinsipper for å bedre læringsmiljøet, redusere uønsket 

atferd og styrke den ordinære undervisningen:  

 oppmerksomhetsprinsippet viser til at den atferden vi gir oppmerksomhet 

sannsynligvis vil øke 

 rollemodellprinsippet beskriver at den atferden vi voksne modellerer er den 

atferden barna erfarer er akseptert og forventet  

Vi har sett på Ungsinn.no sin vurdering av programmer vi viser til. 

Ungsinn.no 

Ungsinn.no er en del av Universitetet i Tromsø. Ungsinn.no presenterer uavhengige 

beskrivelser og vurderinger av effekten av de mange tiltak som tilbys barn, unge og deres 

familier. Det omfatter også flere av de programmene som tilbys skolene og barnehagene.  

Vurderingene og klassifiseringene forenkler tilgangen til informasjon om hvor godt 

dokumentert effekt de ulike tiltakene har, og dermed hvor sannsynlig det er at de vil virke. 

Tiltakene blir vurdert på en skala fra 1 til 4. 

 Evidensnivå 1: Potensielt virksomt tiltak. Det foreligger liten kunnskap om at tiltaket 

leder til de ønskede målsetningene eller ikke.  

 Evidensnivå 2: Sannsynlig virksomt tiltak. Det foreligger en fornuftig og plausibel 

rasjonale for at tiltaket har effekt og det er beskrevet teori som sannsynliggjør effekt. 

 Evidensnivå 3: Funksjonelt virksomt tiltak. Det er gjennomført effektevalueringer 

som demonstrerer at tiltaket leder til ønskede forandringer i målgruppen. Det 

foreligger systematiske evalueringer i Norge og man har indikasjon på at tiltaket kan 

være virksomt. 

 Evidensnivå 4: Dokumentert virksomt tiltak. Det er sterk evidens for at resultatene i 

evalueringene er en effekt av tiltaket og ikke av andre faktorer. Det foreligger 

effektevalueringer med en forskningsdesign som sannsynliggjør at resultatene er 

forårsaket av tiltaket. 

For mer utfyllende beskrivelse av nivåene: 

(http://www.ungsinn.no/post_artikkel/ungsinns-klassifiseringsstruktur)  

http://www.ungsinn.no/post_artikkel/ungsinns-klassifiseringsstruktur


12 
21.05.15 

Prosjektet «Ta grep» er forankret i tiltak som er vurdert til evidensnivå 3 og 4. Vi gir her en 

kort beskrivelse av programmene. 

PALS 

PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling er en innsatsmodell rettet mot 

alle elevene i skolen og den omfatter alle voksne som jobber i skolen. Intensjonene er å 

fremme sosial og skolefaglig læring ved å vektlegge positiv involvering og oppmuntring, og å 

jobbe systematisk og forebyggende. (http://www.ungsinn.no/post_artikkel/ungsinns-

klassifiseringsstruktur 

UngSinn.no klassifiserer PALS til nivå 3. 

PMTO 

PMTO - Parent Management Training – Oregonmodellen er et individuelt behandlingstiltak 

for foreldre/foresatte med barn i alderen 4-12 år med alvorlige atferdsproblemer. Formålet 

med PMTO er å stanse, redusere eller forebygge atferdsvansker hos barn ved å endre 

samspillet mellom foreldre og barn. PMTO tar også sikte på å fremme sosiale ferdigheter og 

øke sosial inkludering blant barn. (http://www.ungsinn.no/post_artikkel/ungsinns-

klassifiseringsstruktur 

UngSinn.no klassifiserer PMTO til nivå 4. 

DUÅ 

 De Utrolige Årene skole- og barnehageprogram er rettet mot de voksne i skoler og 

barnehager. Programmet skal styrke de voksnes kompetanse i å forebygge og redusere 

utfordrende atferd.  

Programmet legger vekt på å rette oppmerksomheten mot ønsket atferd, bygge relasjoner til 

barn og foreldre og proaktive strategier. 

DUÅ består av flere programmer. I Norge er DUÅs foreldreprogram og DUÅs dinosaursskole, 

et program for barn i alderen 4-8 år med kartlagte atferdsforstyrrelser og sosiale vansker, 

vurdert av UngSinn.no. Forskning på DUÅs skole- og barnehageprogram er gjennomført i 

perioden fra 2009 – 2014. Resultatene fra forskningen er ventet å komme i løpet av 2015. 

UngSinn.no har vurdert DUÅ Foreldretreningsprogram til nivå 4 og DUÅ Dinosaurusskolen 

er vurdert til nivå 2. http://www.ungsinn.no/tiltak/page/9/  

PALS og PMTO er brukt som inspirasjon til utvikling av heftene og materialet. Det samme 

gjelder DUÅ. Styret for PPT for Ytre Nordmøre har i tillegg satset på en implementering av 

DUÅ ved utdanning av gruppeledere som har gitt opplæring til skoler og barnehager. 

Øvrig forankring 

I tillegg til disse nevnte programmene er UDIRs hjemmeside en viktig ressurs i arbeidet med 

prosjektet «Ta grep».  

http://www.ungsinn.no/post_artikkel/ungsinns-klassifiseringsstruktur
http://www.ungsinn.no/post_artikkel/ungsinns-klassifiseringsstruktur
http://www.ungsinn.no/post_artikkel/ungsinns-klassifiseringsstruktur
http://www.ungsinn.no/post_artikkel/ungsinns-klassifiseringsstruktur
http://www.ungsinn.no/tiltak/page/9/
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Vi har vært opptatt av at de tiltakene som presenteres i «Ta grep», er i tråd med gjeldende 

føringer og veiledere.  Flere av UDIRS veiledere og Stortingsmeldinger, i særlig grad Meld. St. 

18 (2010-2011), er også en del av den faglige forankringen til «Ta grep». 
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4. Prosjektets utvikling  
Det som var klart da arbeidet startet, 06. august 2012, var varigheten på tre år og at det 

skulle være rettet mot den ordinære undervisningen og læringsmiljøet i skolen. Grunnlaget 

skulle være de nevnte føringene fra tidligere prosjekt, Meld. St. 18 (2010-2011), UDIR, 

forskning, og prosjektleders ideer i samarbeid med PPT for Ytre Nordmøre og prosjektets 

styre. 

Min bakgrunn som praktiker og tilrettelegger innenfor undervisning er min innfallsvinkel. 

Min faglige plattform er utdannelsen som adjunkt og sosialpedagog og erfaring fra arbeidet 

med PALS, PMTO og DUÅ opplæring. Erfaringene mine som sosiallærer og som leder for et 

atferdsteam forsterker den faglige plattformen. I rollen som sosiallærer og i atferdsteamet 

har jeg jobbet med elever med spesielle utfordringer og sårbarheter. Jeg har jobbet med å 

tilrettelegge for en skolehverdag som kunne gi dem mestring, trygghet og klare rammer. Jeg 

har jobbet tett med lærerne og foreldrene til barna for å bygge en relasjon og en lagfølelse. 

Robuste relasjoner er avgjørende for å sikre elevene et optimalt utbytte av skolehverdagen.  

 

 

For å strukturere tanker og ideer om hva prosjektet kunne inneholde ble det laget en 

fremdriftsplan hvor hovedelementene for hvert av de tre årene ble beskrevet. Det skulle 

etableres noe, som skulle fungere i skolene, og som skulle sikres i videre drift etter 

prosjektperioden. 

Milepælsplaner   

Ved prosjektstart ble det utarbeidet en milepælsplan for prosjektperioden. Prosjektstyret ble 

fortløpende orientert om utviklingen i prosjektet i henhold til oppsatt milepælsplan og 

justeringer underveis i takt med prosjektets utvikling. Milepælsplanen var retningsgivende 

for prosjektets fokus og utvikling. Endringer i milepælsplanen ble lagt frem for styret til 

drøfting og godkjenning. 

Etablere kontakt med skolene. 

Etablere prosjektet. 

Utarbeide materiell. 

Etablere samarbeidsrutiner med PP-
rådgiverne 

Jobbe aktivt ut mot skolene for å 
implementere prosjektet. 

Være en aktiv støttespiller med 
veiledning og temamøter. 

Videreutvikle materiell 

Etablere 
opprettholdende 
strukturer. 

 

 

Prosjektleders treårs-plan 
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Første år: Å etablere et prosjekt 

I løpet av høsten 2012 ble det jobbet frem en forståelse av hva vi mente kunne være «rett 

medisin» om spesialundervisningen ikke var det. Den praktiske retningen på prosjektet ga 

oss navnet «Ta grep». Vi skulle utvikle noe som skulle være lett tilgjengelig for alle som 

jobber i skolen, uavhengig av utdannelse og bakgrunn. Prosjektet skulle utvikles i tett dialog 

med skolene. Dette var viktig, da vi i tillegg til å utvikle materiell ønsket å være en 

drøftingspartner og veileder for skolene.  

Mye inspirert av PALS ble innholdet i prosjektet vinklet mot universelle proaktive tiltak. Når 

vi som jobber i skolen setter inn tiltak i etterkant av en hendelse, har allerede «skaden» 

skjedd. Det er viktig at de voksne i skolen analyserer hendelser med tanke på å finne ut hva 

som skjedde i forkant. Med en analytisk tilnærming til eget arbeid kan vi vurdere hvilke 

proaktive tiltak vi kan iverksette for å unngå at en tilsvarende hendelse finner sted.  

Alle barn og unge har stor nytte av proaktive tiltak som: 

 gode og effektive beskjeder 

 positiv oppmerksomhet, ros og belønning 

 tydelige forventninger til atferd i alle situasjoner 

 struktur, regler og rutiner 

En god relasjon til hver elev, klassen/gruppa og foreldrene, er en forutsetning for at alle 

tiltak vi iverksetter på skolen skal ha optimal effekt. 

I løpet av prosjektperioden ble det utviklet syv temahefter. Første året var fire temahefter og 

et hefte om forankring ferdig: 

 «Ta grep om positiv oppmerksomhet, ros og belønning» 

 «Ta grep om gode og effektive beskjeder» 

 «Ta grep om inspeksjon i friminuttene» 

 «Ta grep om forventninger til sosiale ferdigheter» 

 «Ta grep: Informasjon og forankring av temaheftene» 

I tillegg til temaheftene ble det laget materiell som vi la ut på PPTs hjemmeside.  

Det ble gjennomført flere temamøter på skolene, foreldremøter, informasjon på 

rektormøter og i ressursgrupper. Det ble også gjennomført veiledning av lærere på flere 

skoler. 

Andre år: Implementeringsfasen 

Målet for det andre året var å være tett på skolene. Nå skulle materiell og hefter tas i bruk. 

Det var en intensjon at skolene selv skulle ta kontakt dersom de ønsket støtte fra «Ta grep». 

Vi ser derfor at det er stor variasjon mellom skolene i bruk av «Ta grep». 
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Vi endret beskrivelsen av tilbudet fra kurs til temamøter for bedre å beskrive tilbudet som 

ble gitt til skolene. Noen av møtene var direkte knyttet til temaene i heftene. Andre ganger 

ønsket skolene et faglig innspill om andre tema. Alle tema som lå innenfor prosjektleders 

kompetanse ble imøtekommet. For hvert temamøte ble det laget en presentasjon og et 

opplegg tilpasset den bestillingen som kom fra skolen. I løpet av de to første årene ble det 

utviklet mer enn 25 ulike presentasjoner, i hovedsak til personalmøter og foreldremøter. 

Etter avtale med prosjektstyret føres det logg over oppdrag i skolene. Loggen gir skoleeiere 

en oversikt over hvilke skoler som benytter seg av støtte i arbeidet med læringsmiljøet.  

I tillegg til økt utadrettet aktivitet ble det utviklet ett nytt temahefte: 

 «Ta grep om relasjonsbygging til elever» 

Figuren viser aktiviteter i eierkommunene kategorisert etter innhold, de to første årene av 

prosjektperioden. 

 

Tredje år: Fra prosjekt til drift 

En viktig målsetting for prosjektet var at arbeidet som ble gjort i «Ta grep» skulle videreføres 

etter prosjektperioden. 

 Jeg har ved en anledning hatt gleden av å møte Mosse Jørgensen (1921-2009, norsk 

pedagog og skolereformator). I følge Jørgensen er norsk skole som Bermudatriangelet: Det 

kommer store, flotte reformer og ideer seilende inn, men etter noen år finner vi bare 

vrakrestene igjen. 

 «Ta grep» skulle ikke bli en vrakrest. Vårt mål for prosjektet var at det ble etablert en solid 

plattform som skulle handle om å styrke den ordinære undervisningen og læringsmiljøet i 

skolen.  

«Ta grep» må videreutvikles i tråd med det som kommer av forskning og nasjonale føringer, 

men skroget (den faglige forankringen) må være solid, for å bruke båtmetaforen. Den 
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Obsevasjon og veiledning

Temamøter personal

Drøftingsmøter ledelse, ressursgr.
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DUÅ workshop

DUÅ mellomveiledning

Felles kommunale kurs/møter

2. år

1. år



17 
21.05.15 

plattformen som «Ta grep» står på videreføres i materiell som er gjort tilgjengelig på PPTs 

hjemmeside og i det nye veiledningsteamets arbeid. 

Det tredje året av prosjektet har prosjektleders hovedfokus vært å veilede det nye 

veiledningsteamet. Sammen har vi brukt mye tid til refleksjon over eget arbeid med tanke på 

å etablere et grunnlag for hvordan temaet skal jobbe videre.  

Utvikling av materiell til hjemmesiden har vært viktig for å møte forventningen om å jobbe 

tett på skolene. Det siste året har systematisering av materiell vært viktig for å gjøre siden 

mest mulig brukervennlig. Dette siste prosjektåret er det også kommet en del materiell til 

bruk i barnehagene. 

Vi ser en økning i treff på hjemmesiden. Det er vårt ønske at skolene og barnehagene også 

sender oss eksempler som vi kan videreformidle. Noe har kommet inn og vi tar med glede i 

mot mer. 

 

Grafen viser antall treff på PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside. 

Dette året utviklet vi heftet: 

 «Ta grep om psykisk helse og mobbing i skolen» 

Dette heftet skiller seg noe fra de øvrige. Intensjonen her var å lage en samlet oversikt over 

tilbud til barn og unge i de fire eierkommunene. De som jobber med barn og unge skulle lett 

finne en oversikt over kommunens tilbud og slik kunne gi råd til barn, unge og foreldre om 

aktuelle tilbud. 

«Mini-skolevurdering» 

En sentral del av «Rett diagnose, men feil «medisin»?» var «Mini-skolevurderingen». «Mini-

skolevurdering» var en undersøkelse som ble sendt til alle skolene. Det ble formulert 

påstander med utgangspunkt i kjennetegn på kvalitet i skolen. Alle ansatte på skolen svarte 

på i hvor stor grad ulike påstander stemte med deres skole. Temaene i undersøkelsen var:  

 elevens skolehverdag 

 skolens tilpassing av fag til den enkelte elev innenfor den ordinære undervisningen 
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 samarbeid skole-hjem 

 spesialundervisning 

 læringsmiljø 

Ved siste gjennomføring ble det tatt med fire påstander om bruk av «Ta grep» og DUÅ. 

Tilbakemelding ble holdt med skolens ledelse, og på de fleste skolene med kommunens 

skolefaglig ansvarlige. Skolene ga uttrykk for at de opplevde det positivt å bli «kikket i 

kortene», og for muligheten til å drøfte skolens utvikling med skolefaglig ansvarlig til stede. 

«Mini-skolevurderingen» ga oss et godt bilde av hva som er bra i skolene og hva som er 

skolens utviklingsområder. Relevant for arbeidet med «Ta grep» er utviklingsområdene: 

 fleksibel bruk av tidsressursene på skolen 

 større del av timene må brukes til styrking for å gi hjelp til flere elever 

 skolen må ha fokus på tilpasset opplæring for alle 

 Skolen må lage rutiner for tid til samarbeid mellom kontaktlærere, spesiallærere, 

assistenter og foreldre. 

(Karlsvik 2013) 

Jeg hadde gleden av å være sammen med Karlsvik på flere tilbakemeldingsmøter. For meg 

var det en ubetinget positiv opplevelse. Jeg fikk raskt et innblikk i hvordan skolene opplevde 

sin hverdag og sine utfordringer knyttet til å tilpasse undervisningen, og jeg ble kjent med 

skolenes ledelse. 

Styret vedtok å gjennomføre foreløpig siste «Mini-skolevurdering» våren 2014. Denne ble 

gjennomført elektronisk. Resultatene er samordnet for hver kommune og gitt til skolefaglig 

ansvarlig som har ansvar for videre oppfølging. 

Ett av målene for prosjektet «Rett diagnose, men feil «medisin»?» var å styrke den ordinære 

undervisningen slik at behovet for spesialundervisning ble redusert. Vi ser en jevn nedgang i 

andel elever med vedtak om spesialundervisning siden prosjektet startet. 
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Figuren på forrige side viser endring i andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fra 
oppstart av «Rett diagnose, men feil «medisin»?» frem til inneværende skoleår. 

Samarbeid internt i PPT 

«Ta grep» retter seg mot den ordinære undervisningen og læringsmiljøet og har dermed et  

fokus på siden av PPTs lovpålagte sakkyndighetsarbeid.  PP-rådgiverne er knyttet til «sine» 

skoler og opparbeider seg et forhold til skolen som en del av «skole-laget». PP-rådgiverne 

har rutiner for å delta på ressursgruppemøter, der det er etablert på skolene. I 

ressursgruppene drøftes både tilpasningstiltak innenfor den ordinære undervisningen, 

læringsmiljøet på skolen og spesialundervisning. 

For at det interne samarbeidet skulle fungere var det nødvendig å etablere rutiner som 

ivaretok både prosjektets endringsarbeid og rolle i skolene, og PP-rådgivernes rolle. 

Gjennom drøftinger kom vi frem til rutiner som beskrev: 

 hvordan vi ønsker at henvendelser fra skole/barnehage skal gå via skolens/ 

barnehagens PP-rådgiver 

 hvordan vi sikrer gjensidig informasjon når henvendelser ikke går via PP-rådgiver 

Ved etablering av veiledningsteamet har vi innarbeidet en rutine med formøte på 

skolen/barnehagen hvor vi drøfter saken og legger en plan for samarbeidet. På formøtene 

deltar også PP-rådgiver. Vår erfaring med formøtene er at det både styrker oss internt ved 

felles drøfting og at vi kan styrke den støtten vi gir til skolen/barnehagen.  

PPT for Ytre Nordmøre er en tjeneste med fokus på det lovpålagte sakkyndighetsarbeidet og 

veiledning og tilrettelegging av spesialundervisning. Med veiledningsteamet har vi i tillegg et 

økt fokus på veiledning og tilrettelegging av den ordinære undervisningen og læringsmiljøet. 

En forventning til prosjektet var at det skulle bidra til intern kompetanseheving. I løpet av 

prosjektperioden har faglige drøftinger og informasjons- og erfaringsutveksling bidratt til 

dette. 

Samarbeid med skolene 

For at prosjektet skulle bli gjort kjent for skolen var det viktig at prosjektleder ble kjent med 

dem. Det var særlig tre ting som førte til at samarbeid med skolene ble raskt etablert:  

1. Prosjektleder ble med skolenes PP-rådgivere på ressursgruppemøter på skolene 

2. Prosjektleder deltok på tilbakemeldingsmøtene av «Mini-skolevurdering» på de fleste 

skolene 

3. Prosjektleder deltok på rektormøter i alle kommunene sammen med kontorets leder, 

og i noen kommuner også PP-rådgiver. 

Vi la vekt på å bli invitert inn til samarbeid. «Ta grep» skulle ikke være tiltak skolene ble 

pålagt. Men om de ønsket det, skulle vi ha mulighet for å komme raskt ut, uten omfattende 

henvisninger, ventetid og utredninger. 
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Temaheftene 

Vi har valgt å gi ut enkle temahefter om proaktive tiltak for et godt læringsmiljø, 

klasseledelse og relasjonskompetanse. Temaheftene skal treffe både den ufaglærte, unge 

assistenten og den erfarne læreren. Her ligger det en mulighet for at det blir for enkelt, og 

dette er vi klar over. Tilbakemeldingene har vært gode, og vi mener derfor at temaheftene i 

stor grad har innfridd skolenes behov.  

 

En viktig målsetting for prosjektet var å utvikle materiell og tilbud til skolene som ble 

oppfattet som støttende og servicevennlige. Det som ble utviklet gjennom prosjektet skulle 

være lett tilgjengelig. Heftene og alt materiell ble derfor lagt ut på PPTs hjemmeside.  
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Materiell 

Det er utviklet mye materiell knyttet til temaheftene. Alt materiell er lagt ut på hjemmesiden 

og kan lastes ned. Det som er lagt ut er først og fremst ment som eksempler til inspirasjon, 

men kan gjerne skrives ut og brukes slik det er dersom skolene og barnehagene ønsker det. 

Det tredje året har det blitt utviklet materiell som er mer rettet mot barnehagene og 

ungdomsskolene. 

For å bedre tilgangen til materialet, har vi delt det inn i tre hovedkategorier:  

 en for barnehagene 

 en for barneskolene 1-7 

 en for ungdomsskolene 8-10.  

Noe materiell er lagt inn flere steder. For eksempel både i barnehage og 1-7, eller i 1-7 og 8-

10. 

 

 

Figuren viser fordeling av treff på materiell som ligger på hjemmesiden: 

http://www.pptytrenordmore.no/  
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     5. DUÅ: De Utrolige Årene                                                                                                                                                      

De Utrolige Årene er et manualbasert program utviklet av Carolyn Webster Stratton. I Norge 

finansieres programmet av Helsedirektoratet og implementeringsarbeidet ledes av RKBU 

Nord, Universitetet i Tromsø. DUÅ skole- og barnehageprogram skal styrke de voksnes 

kompetanse i å forebygge og redusere utfordrende atferd.  

PPT valgte å starte med DUÅ skole- og barnehageprogram skoleåret 2012-2013. Erfaringene 

fra dette året viste oss at det er tidkrevende, men nyttig og positivt arbeid som gir resultater. 

PPT har valgt å satse videre på programmet, og har per i dag tre gruppeledere som drifter 

opplæringen. 

Fra skoleåret 2013-2014 inngikk DUÅ i «Ta grep». Vi fikk da en mer fleksibel ressursbruk ved 

at prosjektleder overtok koordineringsansvaret.  

Opplæring i programmet må omfatte hele enheten. Det innebærer at hele personalgruppa 

må delta i opplæringen. For skolene gjelder det lærere, fagarbeidere og assistenter fra første 

til tredje klasse og SFO-ansatte. Skolene som fikk opplæring i 2013-2014 deltok i forskningen 

på DUÅ skole- og barnehageprogram i norske skoler og barnehager, i regi av Universitetet i 

Tromsø. 

Siden vi startet med DUÅ har tre skoler og fire barnehager fått opplæring. Neste skoleår vil 

PPT for Ytre Nordmøre  gi opplæring flere barnehager.   

Erfaringer med DUÅ 

DUÅ er et godt utviklet program med ferdig oppsett av innholdet i de seks workshopene, 

mellomveiledningene og oppfølgingsveiledningene. Det er viktig at det ferdige oppsettet 

følges om vi skal være trygge på at det har den effekten som forskningen viser til. 

Utfordringene for skolene har vært at store deler av personalet blir borte fra undervisning og 

SFO seks dager i løpet av et skoleår. Skolene må omorganisere ressursene disse dagene. 

Deltagelse i forskningen i 2013-2014, medførte ekstra arbeid for skolene i form av 

innhenting av data fra personalet og foreldrene. Barnehagene kan ikke stenge og 

opplæringen må derfor bli lagt til planleggingsdagene og/eller kveld.  

I tilbakemeldingene fra personalgruppene legges det vekt på den positive effekten det gir at 

alle jobber med det samme. Både lærere, pedagogiske ledere, rektor, styrer, assistenter og 

fagarbeidere er likeverdige i opplæringen. Felles begrepsforståelse og felles fokus styrker det 

faglige aspektet i det relasjonsbyggende og proaktive arbeidet som allerede foregår både i 

skoler og barnehager. Det meldes også om stor grad av suksess i forhold til å redusere 

uønsket atferd. 
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6. PPTs Veiledningsteam 
Frem til høsten 2014 finner vi begrepet «Læringsmiljøteam» i milepælsplanene. I styremøte 

for PPT for Ytre Nordmøre den 31.01.14, vedtok styret å anbefale eierkommunene å støtte 

etableringen av et slikt team.  

Styrets vedtak i sak 5.14/P01.14 pkt.2 «Det etableres et læringsmiljøteam på 2 stillinger. 

Leder ved PPT gis ansvar for utforming av stilling og funksjonsbeskrivelse.»  

Fra eierkommunene ble det lagt en føring om at teamet skulle jobbe både i skolene og 

barnehagene. Styret ønsket at teamet skulle finne en arbeidsform der tiden i hovedsak ble 

brukt ute på skolene og i barnehagene og i mindre grad på kontoret.  

Barnehagene bruker mer begrepet utviklingsmiljø enn læringsmiljø og et mer treffende navn 

for arbeidet i skole og barnehage ble derfor Veiledningsteamet.   

Det første året, 2014-2015, ble teamet utformet i samarbeid med øvrige fagpersoner ved 

PPT og under veiledning av prosjektleder for «Ta grep». Teamet skal videreføre arbeidet fra 

«Ta grep», det skal gjennomføre opplæring i DUÅ og det skal etablere samarbeid med skoler 

og barnehager.  Det er store forventninger til det nyetablerte teamet.  

I november fikk veiledningsteamet og prosjektleder anledning til å hospitere hos 

veiledningsteamet i Karmøy som ble ledet av Kjetil Andreas Hansen. Han var kjent for PPT 

som foreleser i studiet om klasseledelse og som foredragsholder på PP-konferanse 2014 i 

Molde. Han er også medforfatter av boka «Elevenes læringsmiljø, lærernes muligheter», 

som «Ta grep» refererer til. Besøket i Karmøy ga oss nyttige innspill til egen refleksjon og 

drøftingene om hvordan vi ønsket å utvikle teamet. 

I de fire eierkommunene er det til sammen 27 grunnskoler og 42 barnehager som 

veiledningsteamet skal samarbeide med.  I tillegg er det to videregående skoler i 

Kristiansund hvor Fylkeskommunen som skoleeier kjøper tjenester fra PPT for Ytre 

Nordmøre. 

Ved å etablere et veiledningsteam mener vi at PPT imøtekommer noen av de utfordringene 

som kom frem i «Rett diagnose, men feil «medisin»?». Veiledningsteamet svarer til 

prosjektets mål om videreføring til driftsfasen og til nasjonale føringer med forventninger til 

PP-tjenesten som vi finner i Meld. St. 18 (2010-2011). 

Det har vært stor etterspørsel etter veiledningsteamets tjenester. Dette er gledelig. Vi ser 

også at det utfordrer oss med tanke på det vi beskriver som kapasitetsdilemmaet. Vi ønsker 

å komme raskt ut til skolen/barnehagen, samtidig som vi ønsker å bruke god til på 

observasjon og veiledning. Denne utfordringen vil vi møte med interne refleksjoner og 

drøftinger om hva som skal være teamets kjerneoppgaver. Vi må vurdere hvordan vi kan 

levere støtte av god kvalitet, samtidig som vi er tett på og lett tilgjengelig for skoler og 

barnehager.  
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Diagrammet viser fordelingen av gjennomførte og avtalte samarbeidsoppdrag mellom 
veiledningsteamet, skoler og barnehager for skoleåret 2014-2015. 
I tillegg til aktivitetene i sektordiagrammet har teamet deltatt på rektormøter, personalmøter med 
presentasjon av teamet, obligatorisk DUÅ-veiledning i Trondheim, VFL-samling i Kristiansund, kurs om 
atferdsvansker i skolen ved Tøndergård kompetansesenter og flere fagdager i regi av PPT, fylket og 
kommunene. 

Observasjon og veiledning 

Veiledningsteamets metode er først og fremst observasjon og veiledning. For å se på 

klassene som et sosialt system, og hvordan hver enkelt påvirker dette, har det vært lagt opp 

til observasjon over halve eller hele dager, gjentatte ganger. Ved å følge en gruppe gjennom 

en dag får vi et godt innblikk i hvordan elevene opptrer i overgangssituasjoner, i ulike fag og 

med ulike voksne. 

Det som skiller veiledningsteamets observasjon fra den observasjonen skoler og barnehager 

er mest kjent med, er at veiledningsteamet primært ser på hvordan de voksne jobber.  

Veiledningsteamet observerer ut fra kjennetegn på godt læringsmiljø/utviklingsmiljø. Vi ser 

på hvordan de voksne samarbeider med, tilrettelegger for og motiverer elevene/barna i 

klassen/gruppa. Vi ser også på samspillet mellom elevene/barna. 

Bestillingene fra skolene og barnehagene er knyttet til utviklings- og læringsmiljøet og 

hvordan gruppa fungerer som sosialt system. Det kan være en eller flere elever/barn som 

påvirker utviklings- og læringsmiljøet negativt. Vår rolle er å se på hvordan de voksne kan 

gjøre endringer som påvirker læringsmiljøet i positiv retning.  

Denne vinklingen kan oppleves som uvant, og for noen som ubekvem. For at dette skal bli et 

godt redskap er det viktig at de voksne som skal observeres er trygge. Ved å sende ut 

skjemaet «kjennetegn for godt utviklings- og læringsmiljø» i forkant, og ved å ha et formøte 
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hvor vi drøfter skolens/barnehagens bestilling, ønsker vi å legge til rette for en trygg 

situasjon i klasserommet.  

Formøtet gjennomføres med veiledningsteamet, skolen/barnehagens ledelse, den/de som 

skal observeres og skolen/barnehagens PP-rådgiver. Disse møtene gir oss en mulighet til en 

åpen drøfting av de utfordringene skolen/barnehagen ønsker vi skal se på. I formøtene kan 

vi også spisse veiledningstemaets oppdrag, slik at effekten av arbeidet blir optimalt.  

Veiledningen gis i form av tilbakemeldingsmøter samme dag. I prosjektet har det vært jobbet 

for å styrke skolene som en lærende organisasjon. For at prosjektet skal lykkes med det, har 

det vært viktig å legge en forventning til skolens ledelse om å følge opp det som kommer 

frem på tilbakemeldingsmøtene. Det kan være konkrete tips for tilrettelegging og mestring, 

bruk av proaktive strategier, didaktiske tips m.m. 

Veiledningsteamet har videreført rutinen med grundige tilbakemeldingsmøter, og vi jobber 

nå med å finne rett form for dokumentasjon av samarbeidet som ikke krever for mye tid, 

men som samtidig er av god kvalitet. 
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7. Oppsummering  
Innledningsvis (s.10) oppsummerte jeg oppdraget for prosjektperioden. «Ta grep» skulle: 

1. være tett på skole (og barnehage) 
2. jobbe på systemnivå (dvs. med skoleeiere om skoleutvikling) 
3. jobbe med kompetanseheving i skolen og styrke skolen som en lærende organisasjon 
4. samarbeide med skolen om å styrke den ordinære undervisningen  
5. samarbeide med skolen om å styrke læringsmiljøet 

 

Målet var både å gi flest mulig av «gråsone-elevene» som fikk spesialundervisning, et 

tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære undervisningen, og å styrke læringsmiljøet. 

Pkt. 1: Tett på skole (og barnehage) 

I prosjektets startsfase var det viktig å vurdere hvordan vi kunne ivareta informasjonsflyten 

mellom skolenes PP-rådgivere og prosjektleder. For å nå dette målet ble det utviklet 

samarbeidsrutiner internt som la føringer for kommunikasjon med skolene. 

«Ta grep» skilte seg fra kontorets ordinære arbeid ved å være tilgjengelig for skolene uten 

omfattende henvisninger, ventetid og utredninger.  

En annen måte å være tett på skolene er gjennom PPTs hjemmeside: 

http://www.pptytrenordmore.no/  

Alle heftene og alt materiell som er utarbeidet i prosjektperioden er lagt ut her og kan lastes 

ned gratis. Materiellet er i hovedsak inspirert fra PALS og DUÅ. I tillegg er det mange innspill 

fra lærere som ligger til grunn for utarbeidelse av materiell. Det har vært et ønske å få inn 

eksempler fra skolene som kan legges ut her og vi har fått noen eksempler som er lagt ut.  

Utviklingen av materiell tar også tid og det er usikkert om kontoret vil ha ressursen til å 

utarbeide nytt materiell etter prosjektperioden er over. 

De to første årene var «Ta grep» aktivt kun i skolene. Det tredje året har «Ta grep» vært inne 

i barnehagene i samarbeid med veiledningsteamet. Prosjektleders rolle i barnehagene har i 

hovedsak vært å holde temamøter for personalet og som gruppeleder i DUÅ. 

Veiledningsteamet har deltatt på temamøtene, jobbet med opplæring i DUÅ og jobbet med 

observasjon og veiledning i barnehagene. 

 

 

 

 
 

http://www.pptytrenordmore.no/
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Figuren viser fordeling mellom de utadrettede aktivitetene i «Ta grep» i hele 

prosjektperioden. 

 

 

Pkt. 2: Jobbe på systemnivå  

PPTs styre er prosjektstyre. I styret sitter politikere fra Kristiansund og Aure og de skolefaglig 

ansvarlige i eierkommunene Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. Alle sider ved prosjektet 

har vært utviklet i nært samarbeid med skoleeierne. 

Pkt. 3: Kompetanseheving og styrke skolen som lærende organisasjon 

Å være en lærende organisasjon innebærer blant annet at det jobbes systemisk, med 

informasjonsflyt i alle ledd, opplæring til hele kollegiet, kontinuerlig forbedring, deltagende 

ledelse og en støttende kultur (Alnæs, 1999). 

I veiledning og på temamøter er det lagt vekt på å trekke frem skolens refleksjon, egen 

forståelse av utfordringene og forslag til endring. Dette har foregått i en prosess hvor det 

også har vært gitt konkrete råd. 

Den kompetansehevingen som er ønsket tar tid. I evidensbaserte program som PALS og DUÅ 

trekkes det frem suksessfaktorer for implementering:   

 systematisk arbeid over tid 

 ledelsens oppfølging, støtte og engasjement 
 

Effekten av «Ta grep» er avhengig av det samme. Suksessfaktorene utfordrer skoleeierne i 
forhold til å fortsette å jobbe på systemnivå, med kompetanseheving og med skolen som 
lærende organisasjon. De samme suksessfaktorene gjelder for om barnehagene skal lykkes 
med endringsarbeidet. 
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Pkt. 4 og 5: Styrke den ordinære undervisningen og læringsmiljøet 

En sentral føring for utarbeidelse av «Ta grep» var «Rett diagnose, men feil «medisin»?».     

Her var skolenes ressursbruk og organisering av spesialundervisning i fokus. I etterkant av 

«Rett diagnose, men feil «medisin»?» kom «Ta grep» som et svar, eller et forslag, til hva 

«rett medisin» kunne være. 

Vår teori var at om den ordinære undervisningen og læringsmiljøet ble styrket, ville flere 

elever få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen, og andel elever med 

behov for enkeltvedtak om spesialundervisning ville reduseres. 

Fra «Rett diagnose, men feil «medisin»?» startet i 2011 til skoleåret 2014/15, ser vi en 
utvikling hvor andelen elever med vedtak om spesialundervisning er redusert. Vi kan ikke 
peke på én enkelt årsak til denne utviklingen, men vi håper at «Ta grep» har bidratt til at den 
ordinære undervisningen og læringsmiljøet er styrket, slik at flere elever får et 
tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære undervisningen.  
 

Rektorenes vurdering av «Ta grep»: 

Et endringsarbeid lykkes kun i den grad de det er rettet mot gjør en endring. Om «Ta grep» 

har lykkes skyldes det at lærere, rektorer, fagarbeidere og assistenter i skolene har endret 

noe i sitt arbeid med elevene.   

Prosjektet er ikke knyttet til forskning. Vurderingen av om «Ta grep» har lykkes eller ei er det 

først og fremst rektorene som kan gi. 

 

I april 2015 ble det sendt ut et påstandsskjema til alle skolenes rektorer for å få deres 

vurdering av «Ta grep».  

 

Av de 27 grunnskolene i eierkommunene har 23 benyttet seg av «Ta grep», enten til 

observasjon og veiledning eller til temamøter for personalet eller foreldrene. 

18 rektorer svarte på påstandsskjemaet. Dette gir en svarprosent på 78 %. 

 

Av de skolene som har benyttet seg av ressursene i prosjektperioden får «Ta grep» gode 

vurderinger. Noen svar på hvordan «Ta grep» har bidratt til endring er: 

  «Ta grep» har bidratt til økt fokus på relasjonsbygging og gode tilbakemeldinger 

 En meget nyttig kompetanseøkning i det totale personalet og til spesielt vanskelige 

og utfordrende klasser 

 Bedre kollektivt syn på hvordan man går frem og generelt tar tak i saker. Felles 

opptreden overfor elever 

 Personalet har blitt mer bevisste på klasseledelse og blitt tryggere på seg selv i 

forhold til klasseledelse 

 Arbeidet med heftene har ført til mye refleksjon og drøfting mellom lærerne 

 Økt fokus på betydningen av å bygge gode relasjoner og gi gode tilbakemeldinger. 
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Figuren viser rektorenes vurdering av i hvor stor grad påstandene om «Ta grep» stemmer 

overens med deres erfaring. 
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8. Avslutning 
Oppdraget for prosjektet var relativt omfattende. I oppsummeringen av prosjektet har vi 

knyttet erfaringer og resultater til oppdraget. Tilbakemeldingen fra rektorene forteller at 

arbeidet med «Ta grep» har ført til endinger hos personalet. Flere har en økt felles forståelse 

for klassen som sosialt system og hvordan man kan møte grupper og enkeltelever på en mer 

hensiktsmessig måte. På bakgrunn av dette kan vi si at prosjektet har lykkes med sitt 

oppdrag. 

 I løpet av prosjektperioden har jeg besøkt alle de offentlige skolene i distriktet. Det har vært 

opp til skolene å ta kontakt om og hvordan de vil benytte den ressursen som har vært 

tilgjengelig i prosjektperioden. Det er derfor variert hvordan skolene har benyttet seg av 

tilbudet. Jeg har hatt gleden av å være på besøk i mange klasserom og hatt drøftinger og 

veiledning med lærere, ressurspersoner og assistenter i skolen.  

En stor takk til de som har tatt i mot meg og som har gitt konstruktive tilbakemeldinger. Det 

har vært avgjørende for utviklingen av prosjektet.   

Veiledningsteamet i PPT for Ytre Nordmøre ble etablert høsten 2014. Styret har lagt som 

premiss at teamet skal jobbe både i barnehage og skole. I samkjøring med «Ta grep» og 

veiledningsteamet i skoleåret 2014/15, har også prosjektet rettet seg mer inn mot 

barnehagene i form av observasjon, veiledning, personalmøter og kurs.  

Inger Bergkastet, leder for veiledningsteamet i Oslo, er en viktig støtte og inspirasjon til 

arbeidet med å utvikle et veiledningsteam er.  Høsten 2014 fikk det nyopprettede 

veiledningsteamet og prosjektleder anledning til å hospitere et par dager hos et tilsvarende 

team i Karmøy, ledet av Kjetil Andreas Hansen.  

Jeg takker Inger Bergkastet og Kjetil Andreas Hansen for gode og utviklende faglige samtaler. 

Jeg retter en takk til PPT for Ytre Nordmøre sine eierkommuner, Aure, Averøy, Kristiansund 

og Smøla, for valget om å satse på prosjektet. Jeg takker alle i PPTs styre for den støtten jeg 

har opplevd når milepælsplaner er presentert, tankene flyr utover rammer og ikke minst for 

den satsingen de har valgt ved å opprette et veiledningsteam. En stor takk til Tormod 

Sandvik for all støtte og faglige diskusjoner, til PP-rådgivere for faglige innspill og til 

merkantilpersonalet for korrekturlesing og praktisk hjelp. Takk til Aina Aarøe som tipset meg 

om stillingen. 

Det har vært en faglig spennende og utviklende reise. 

Den utfordringen som jeg overlater til PPT med veiledningsteamet, styret og skolene, 

handler om hvordan fokuset på den ordinære undervisningen og læringsmiljøet kan 

opprettholdes slik at det ikke bli en økning av elever som får behov for spesialundervisning 

ut fra svakheter i læringsmiljøet og/eller den ordinære undervisningen. 
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Kontaktinformasjon: 
Sentralbord 71575255 
E-post: pptytre@pptnordmore.no 
 

Du finner mer informasjon om PPT, ansatte, beskrivelser av saksgang og 

oppdaterte skjema på vår hjemmeside. Her finner du også alle heftene i «Ta 

grep» og materiell til bruk i arbeidet med læringsmiljø.  

www.pptytrenordmore.no  
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