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Rutine 1 Skole - Når eleven ikke har læringsutbytte
som forventet
Hensikt:
Oppfølging av Opplæringslova §5-4 første ledd:
Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er
nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring
eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning,
og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd
ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande
utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering
Før en elev henvises PP-tjenesten, skal skolen dokumentere ulike tiltak som er vurdert og
prøvd ut innenfor den ordinære opplæringen.
Elevers rett til å bli hørt og lyttet til er nedfelt i barnekonvensjonen artikkel 12. Elev over 15
år har en selvstendig rett til samtykke og medvirkning i saken.
Skolen skal gjøre en helhetsvurdering som inkluderer en analyse av system og organisering
ved skolen. Før det er mulig å vurdere om eleven har rett til spesialundervisning etter
opplæringsloven §5-1, er det nødvendig å se nærmere på innholdet i den ordinære
opplæringen. Prinsippet om tilpasset opplæring er fastsatt i opplæringsloven §1-3.

Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)

1

Kontaktlærer*

2

Kontaktlærer

3

Kontaktlærer

4

Kontaktlærer











Elevens vansker oppdages.
Rektor orienteres
Samtale med foreldre og elev
(se handlingsveileder Stafettloggen)
Foretar kartleggingsprøver. (Se kommunens kartleggingsplan)
Vurderer undervisningssituasjonen, arbeidsmåter, organisering,
vurderingspraksis, læringsmiljø og tilrettelegging
Samtaler med faglærere, spes.ped.koordinator / ressursteam og
ledelsen
Setter opp forslag til tiltaksplan og ansvarsfordeling / ev.Stafettloggen
Avtaler med foreldre, elev og evt. andre aktuelle lærere tid for
informasjons- og samarbeidsmøte
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Utfører
ansvarlig:

Aktivitet:

(ansatt,
enhetsleder,
osv.)

5

Kontaktlærer

6

Kontaktlærer

7

Kontaktlærer

8

Kontaktlærer

9

Kontaktlærer



Følger opp framdriftsplan og innkaller til samarbeidsmøter i den avtalte
tiltaksperioden



Kan be om veiledning med PPT eller psykososialt team som en del av
tiltakene
Samtykke innhentes



Prøver ut tiltak innenfor den ordinære opplæringen og avtaler nye tiltak
om nødvendig
Klargjør ansvarsfordeling for arbeidsoppgaver/dokumentasjon og avtaler
tidsrom for gjennomføringen
Foretar ny evaluering sammen med foreldre, elev og aktuelle personer
på slutten av planlagt tiltaksperiode
Sikrer at både vurderinger, samt utprøving og evaluering blir
dokumentert
Avslutter saken hvis tiltakene har vært tilstrekkelig og informerer
foreldre, elev og rektor







10 Kontaktlærer
Rektor




Om skolen vurderer at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av den
ordinære opplæringen, må behov for spesialundervisning og henvisning
til PPT vurderes.
Saken skal alltid drøftes med PPT før henvisning blir sendt
Ved avgjørelse om henvisning til PPT, se neste rutinebeskrivelse

* Det er kontaktlærer som har hovedansvaret for gjennomføring av rutinen, men det forutsettes at de ulike
tiltakene er et resultat av et samarbeid mellom flere lærere og ledelsen, alt etter hvilken type problematikk
som ligger til grunn.

Avvik:
Avvik i forhold til rutinebeskrivelsen registreres i RiskManager, det elektroniske systemet for
avviksbehandling, og behandles. Det er rektor som har ansvar for at rutiner/gjøremåter ved skolen
endres slik, at den samme eller lignende feil ikke oppstår igjen.
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