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Spesialundervisning - rutiner
Forkortelser: Vgs.= Videregående skole, UTD=Utdanningsavdelingen, FAG= Fagopplæringskontoret, PPT= PPT i Aust-Agder
fylkeskommune
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Hensikt med arbeidsprosessen
•
•
•
•

2

Kvalitetskrav
•
•
•

3

Spesialundervisning og saksbehandling skjer iht. gjeldende lov og forskrifter.
Elevenes og lærekandidatenes rettigheter sikres.
Saksbehandlingen er enhetlig.
Elever og lærekandidater behandles likt.

Rutinen er kjent og innarbeidet i organisasjonen.
Beskrevne handlinger gjennomføres som en integrert del av løpende arbeid i et årshjul.
Praktisering av rutinene er etterprøvbare for skoleeier.

Bruksområde

Arbeidsprosessen følger i hovedsak fra elevene får melding om inntak og ut neste skoleår.

4

Gjennomføring
Fortrinnsrett og individuell søknadsbehandling er beskrevet i kvalitetsdokument Aafk-2.
Oppfølging av elever er beskrevet i kvalitetsdokument Aafk-4.
Handlinger

Ansvar

Tid

1

Søkere med fortrinnsrett (STH) får melding om inntak.

UTD

april

2

Liste over inntatte søkere med fortrinnsrett sendes vgs./PPT.

UTD

april

3

PPT skriver sakkyndig vurdering om spesialundervisning for søkere
med fortrinnsrett.

PPT

mai-juni

4

Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning for inntatte
elever med fortrinnsrett.

Vgs.

april-aug.

5

IOP utarbeides.

Vgs.

april – sept.

6

Enkelte søkere som tas inn etter individuell behandling, kan ha rett
til spesialundervisning. Vgs./PPT avklarer.

Vgs./PPT

april. – des.

7

Søkere med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kap.
5.1 skal som hovedregel tas inn til videregående opplæring
gjennom det ordinære inntaket med søknadsfrist 1. mars.
Vgs. vurderer om søkeren kan få tilfredsstillende utbytte gjennom
tilpasset opplæring.
Vgs. må i samarbeid med elev/foresatte henvise elever til
fylkeskommunal PPT ved behov for spesialundervisning.

Vgs./
PPT

aug. – des.

8

Lærekandidater med rett til spesialundervisning etter
opplæringsloven kap. 5.1 følger egne rutiner.

FAG/PPT
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9

Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning.

Vgs.

aug. – des.

10

Rektor fatter enkeltvedtak for elever fra andre fylker, dersom ikke
annet er avtalt med hjemfylkeskommunen. Tidsbegrenset
enkeltvedtak fattes når tiltak iverksettes. Enkelte fylkeskommuner
betaler ikke for spesialundervisning dersom det ikke foreligger
enkeltvedtak.

Vgs.

september

11

UTD fatter enkeltvedtak for elever ved private videregående skoler.
Kopi sendes skolen.

UTD

aug. – des.

12

IOP utarbeides.
IOP for elever utarbeidet av friskolene arkiveres i p360.

Vgs./UTD

aug. – des.

13

Klagebehandling for enkeltvedtak om spesialundervisning

Vgs.

Klagen sendes den som har fattet enkeltvedtaket (underinstansen).
Rektor kan imøtekomme klagen og omgjøre vedtaket. Dersom
vedtaket omgjøres, fattes nytt enkeltvedtak med ny klageadgang.
Dersom klagen ikke imøtekommes, sendes saksdokumentene til
UTD. Rektor skal sørge for at saken er forberedt til behandling i
klageinstansen.
Saksdokumentene videresendes til Fylkesmannen som
klageinstans.
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5

For sent innkomne klager kan behandles. Avvisning pga. for sen
innsendelse må begrunnes. Dette er et enkeltvedtak som kan
påklages.
Underveisvurdering og årsvurdering legges i elevmappa i p360.

UTD

Vgs.

Referanser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opplæringsloven, kap 5
Forskrift til opplæringsloven kap. 6
Forvaltningsloven, kap. 5 og 6
Friskoleloven
Veileder om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning: ”Tidlig innsats”,
Utdanningsdirektoratet.
Kvalitetsdokument – Aafk – 2. Fortrinnsrett og individuell søknadsbehandling.
Kvalitetsdokument – Aafk – 4. Oppfølging av elever i videregående skole
Utdanningsdirektoratets mal for IOP
Utdanningsdirektoratets mal for enkeltvedtak om spesialundervisning
Spesialundervisning for lærekandidater
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