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Bodø kommune – Spesialundervisning

Forord
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål,
Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.
Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med
forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Silje
Fisktjønmo - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle
med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-2 første ledd c).
Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter
muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.
Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon RSK001.
Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok 9. desember 2021 saksnummer 63/21 å
gjennomføre en undersøkelse om spesialundervisning. Denne rapporten oppsummerer
resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært
forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo.
Bodø, den 31.05.2022.

Forvaltningsrevisor

Ansvarlig forvaltningsrevisor
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Sammendrag
Denne forvaltningsrevisjonen omhandler spesialundervisning ved skolene i Bodø kommune.
Salten kommunerevisjon IKS har følgende konklusjoner på problemstillingene:

Problemstilling med konkulsjon

1. I hvilken grad sørger
skolene i Bodø kommune
for vurderinger og tiltak
før de fatter vedtak om
spesialundervisning?

2. I hvilken grad blir
spesialundervisningen
dokumentert og evaluert i
skolene i Bodø kommune

Skolene i Bodø kommune
sørger i stor grad for
vurderinger og tiltak før de
fatter vedtak om
spesialundervisning.

Skolene i Bodø kommune
dokumenterer og evaluerer
spesialundervisningen i
stor grad.

Figur 1: Problemstillinger og konklusjoner

Revisor er enig med informantene om at det har vært en spesiell tid med tanke på
koronasituasjonen som har preget perioden fra mars 2020 frem til i dag.
Nedenfor har vi redegjort for funn og vurderinger for hvert av revisjonskriteriene som ligger
til grunn for konklusjonene. Revisor har antydet hva som kan være noe av bakgrunnen til at
Bodø kommune har hatt flere elever med spesialundervisning enn sammenlignbare
kommuner. Revisor vil presisere at årsakene til dette er komplekse, og det er kun redegjort
for funn med bakgrunn i revisjonskriteriene, det kan derfor være bakenforliggende årsaker
som ikke er undersøkt i rapporten.
Bodø kommune har systemer for å fange opp elevene de er bekymret for, og vurdere om de
trenger tilpasset opplæring. Revisors vurdering er at det gjøres tilpasninger for elever som
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trenger det, og skolene prøver ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det blir
utarbeidet sakkyndig vurdering. Ressursmangler og fravær påvirker muligheten til tilpasset
opplæring, og Bodø kommune bør sikre at tilpasset opplæring blir gjennomført i praksis.
Når det gjelder elever i 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving
eller regning finner revisor at Bodø kommune ikke har skriftlige rutiner for intensiv
opplæring, men at skolene ønsker å sette inn tiltak ved behov. Det kommer frem at ikke alle
elever som har behov får raskt egnet intensiv opplæring. Bodø kommune bør sørge for at
forebygging gjennom intensiv opplæring, og tidlig innsats blir fulgt opp i praksis.
Revisor bemerker at tidlig innsats, intensiv opplæring og tilpasset opplæring er del av
forebyggende arbeid i skolen. Mangler på felles rutiner, ulik oppfølging på skolene og delvis
ressursmangel kan være en av grunnene til at Bodø kommune har hatt flere elever med
vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner.
Bodø kommune utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det, men det er lang
saksbehandlingstid. Kommunen har nødvendig kompetanse, oversikt og kapasitet til å fatte
vedtakene om spesialundervisning. Revisor bemerker at definisjonen av spesialundervisning
har vært uklar, og at det kan være en av årsakene til at Bodø kommune har hatt flere elever
med vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner. Kommunen bør derfor
sørge for en klar og enhetlig definisjon av spesialundervisning på tvers av skolene, og innad
PPT.
Bodø kommune sikrer delvis medvirkning fra elev og foresatte i arbeidet med
spesialundervisning. For lite medvirkning fra eleven til å finne passende tiltak kan være en av
årsakene til at Bodø kommune har hatt flere elever med vedtak om spesialundervisning enn
sammenlignbare kommuner. Når det gjelder ivaretagelse av barnets beste i arbeidet med
spesialundervisning kan dette komme tydeligere frem i vedtaket.
Alle elever som får spesialundervisning i Bodø kommune har en individuell opplæringsplan
(IOP). Bodø kommune bør sørge for at IOP følger vedtak om spesialundervisning,
medvirkning av eleven sikres i arbeidet med IOP og at elevene får det tilbudet som er
beskrevet i IOP. Revisor bemerker at dette er grunnlaget for at eleven får den hjelpen de
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trenger, og tilfeller der tilbudet ikke gis kan være en av årsakene til at Bodø kommune har
hatt høyere antall elever med vedtak om spesialundervisning.
Revisor sin vurdering er at skolene i Bodø kommune delvis har riktig og nødvendig
kompetanse på skolene med tanke på spesialundervisning. Informantene nevner at noen
elever ikke får den opplæringen de skal ha, som kan være uheldig for eleven og bidra til at
elever må ha hjelp lengre enn nødvendig. Dette kan være en av årsakene til at Bodø
kommune har flere elever med vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare
kommune. Bodø kommune bør sikre at alle elever får det de har krav på med tanke på
spesialundervisning.
Skolene i Bodø kommune utarbeider en gang i året en skriftlig oversikt over den opplæringen
eleven med rett til spesialundervisning har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven. I
årsrapportene vurderes videre behov for spesialundervisning og hva eleven selv mener. Bodø
kommune bør sikre at vurderingene i årsrapporten om spesialundervisning er like for like
tilfeller på tvers av skolene.
Bodø kommune kan gjennom PPT hjelpe skolene mer i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
Revisor bemerker at arbeidet kan gjøres mer systematisk og likt for alle skolene.
Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier, intervju med en rekke relevante
informanter, stikkprøver og spørreundersøkelser blant lærere og foresatte på skolene som er
undersøkt.
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På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner som framkommer i rapporten,
anbefaler revisor at Bodø kommune vurderer tiltak for å sikre:
❖ Rutiner for enhetlig tilnærming på tvers av skolene.
❖ Forebygging og tidlig innsats, blant annet intensiv opplæring, og at dette blir
fulgt opp i praksis.
❖ Kortere saksbehandlingstid for sakkyndig vurdering.
❖ En klar og enhetlig definisjon av spesialundervisning.
❖ Medvirkning fra elev og foresatte i arbeidet med spesialundervisning, samt
større synlighet rundt ivaretagelse av barnets beste.
❖ At IOP følger vedtak om spesialundervisning.
❖ Riktig og nødvendig kompetanse på skolene slik at alle elever får det de har
krav på av spesialundervisning i praksis.
❖ At PPT arbeider mer systematisk for å hjelpe skolene i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen
bedre til rette for elever med særlige behov.
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1 Innledning
Spesialundervisning er en individuell rett en elev har i de tilfellene der eleven trenger en
tilrettelegging som går utover det som kan tilpasses innenfor det ordinære opplæringstilbudet.
Etter opplæringsloven skal skolene vurdere og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det ordinære
opplæringstilbudet først, om det ikke er tilstrekkelig skal Pedagogisk psykologisk tjeneste
(PPT) utarbeide en sakkyndig vurdering der de vurderer om eleven har rett til
spesialundervisning. Det kan være mange årsaker til at elever trenger spesialundervisning, og
lengden på tiltakene varierer.
I Norge var det 7,7 % av elevene i grunnskolen som hadde enkeltvedtak om
spesialundervisning skoleåret 2020-21. Det er flere gutter enn jenter som får
spesialundervisning. Andelen med spesialundervisning øker utover i grunnskolen, fra 3,5
prosent på 1. trinn til 10,4 prosent på 10. trinn. Se figur under for å se utviklingen mellom de
ulike trinnene1:

Figur 2: Spesialundervisning fordelt på trinn Norge, 2020-2021

1

Udir (2021A)
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Siden 2011-2012 har andelen barn med spesialundervisning i grunnskolen vært stabil på om
lag 8%. På grunn av noe ulik praksis på landsbasis ved tolkning av regelverk og rapportering
knyttes det noe usikkerhet til eksakt andel elever som mottar spesialundervisning2.
Over halvparten av elevene med spesialundervisning i grunnskolen får 191 timer eller mer.
Noen elever får noen få timer i enkelte fag mens andre elever får spesialundervisning i alle
fag. 91 % av elevene som får spesialundervisning har tilknytning til en ordinær klasse.
Hverken skolestørrelse eller kommunestørrelse ser ut til å påvirke hvor mange timer
spesialundervisning elevene får. Likevel finner utdanningsdirektoratet store lokale forskjeller.
Variasjoner mellom fylker og kommuner indikerer at spesialundervisning blir brukt og tolket
forskjellig. Gjennomgangen av utdanningsdirektoratets undersøkelse viser at færre elever fikk
den hjelpen de hadde krav på under koronapandemien3.4
Barneombudet utarbeidet i 2017 en rapport om spesialundervisning i grunnskolen i Norge,
rapporten fikk navnet «Uten mål og mening?». Rapporten konkluderer med at mange av
elevene som mottar spesialundervisning ikke får et forsvarlig utbytte av opplæringen.
Bakgrunnen er manglende forventninger, dårlig kvalitet på opplæringen og lærere uten
nødvendig kompetanse. Det trekkes også frem at barna ofte ikke blir hørt eller får medvirke
om innhold og organisering av deres egen spesialundervisning. Elevene de snakket med
opplevde ikke at de kunne påvirke egen læring, dette var gjeldende fra første kontakt med
PPT til evaluering av opplæringen gjennom året.5
Stortingsmelding 6 (2019 –2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO» legger frem en målsetning om at barnehager og skoler skal gi
muligheter for alle barn og unge. Inkluderende fellesskap og tidlig innsats er avgjørende for å
nå målsetningen. Et av tiltakene er å legge til rette for at kompetansen kommer tett på barna

Nordahl mfl., 2018
Med bakgrunn i spredningen av koronaviruset var det i perioder fra 12.03.2020 strenge og inngripende
smitteverntiltak i Norge frem til februar 2022.
4
Udir (2021A)
5
Barneombudet (2017), Metode i rapporten er intervju med barn, foresatte, skoler, PPT, Statsforvalter og
organisasjoner. Det er også gjennomgått forskning og vurdert klagesaker sendt til statsforvalteren og saker sendt
inn til Barneombudets kontor. Perioden som er undersøkt er 2014-2017.
2
3
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og elevene. Gjennom å styrke det tverrfaglige samarbeidet skal det ifølge stortingsmeldingen
settes i gang et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager,
skoler og PPT.
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er et av flere tiltak som skal
bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger det6. Bodø er en av
kommunene som har fått økonomisk støtte fra Statsforvalteren i Nordland og har knyttet til
seg fagmiljøet ved Høgskolen i Innlandet som en viktig samarbeidspartner for å gjennomføre
kompetanseløftet. PPT bidrar i dette arbeidet sammen med barnehage og skole.
Kommunedelplan oppvekst- og kultur
Strategier som trekkes frem i Kommunedelplan for tjenestene i Oppvekst- og
kulturavdelingen 2018-2030 «Sammen om en god oppvekst - kjærlighet, klokskap og
kunnskap i praksis» er følgende:
•

«Forebyggende tiltak med tanke på å styrke beskyttelsesfaktorene, og redusere
risikofaktorene i barn og unges oppvekstmiljø.

•

Hovedsatsingen er på det universelle, altså tilbud til alle. Andre tiltak er rettet mot
barn og unge i risiko.

•

Tidlig innsats der man setter i gang tiltak så snart man har registrert en risiko eller et
behov, uansett alder, men også at de yngste aldersgruppene prioriteres.

•

God samhandling og tverrfaglig tilnærming.»

Grunnskolen Bodø kommune
Barneskolene og ungdomsskolene i Bodø kommune er del av avdelingen oppvekst og kultur
(OK) som ledes av en avdelingsdirektør. Avdelingen består av barnehage- og skolekontoret,
barne- og familieenheten, barneverntjenesten, flyktningkontoret og kulturkontoret7.

6
7

Statsforvalteren i Nordland
Se hele organisasjonskartet her: https://bodo.kommune.no/organisasjonskart/
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I Bodø kommune er det åtte rene barneskoler, ti samlede barne- og ungdomsskoler og fire
rene ungdomsskoler spredt i kommunene. Østbyen skole (1.-7.trinn), Tverlandet skole (1.10.trinn) og Bankgata ungdomsskole (8.-10.trinn) er valgt ut til denne revisjonen. Østbyen
skole har om lag 300 elever fordelt på 1.- 7. trinn, Tverlandet skole har om lag 600 elever
fordelt på 1.-10.trinn og Bankgata ungdomsskole har om lag 300 elever fordelt på 8.-10.trinn.
Pedagogisk psykologisk tjeneste i Bodø kommune
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Bodø kommune består av 23 årsverk, og er
organisert under barne- og familieenheten. Deres hovedoppgaver beskrives i årsmelding 2020
som å utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det, og bistå barnehager og skoler i
arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for barn med
spesielle behov. Tjenesten deltar i tverrfaglig team på skolene, og er aktiv deltaker i
kommunenes satsninger innenfor utviklingsarbeid i barnehager og skoler som blant annet:
•

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

•

Mestrende barn

•

Evnerike barn

•

Konsultasjonsteam alvorlig skolefravær

•

Gruppe-/klassemiljø

•

Lesing og tidlig innsats

•

Bruk av digitale verktøy i undervisninga

•

Faglige innlegg i forbindelse med personalmøter og foreldremøter

•

Arbeid med minoritetsspråklige

Revisjon av statsforvalteren
Statsforvalteren i Nordland gjennomførte i 2019 et tilsyn på området spesialundervisning i
Bodø kommune på Støver skole og Bankgata ungdomsskole. Temaet for undersøkelsen er
skolenes arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og spesialundervisning. Under tilsynet
avdekket de forhold som tilsa at praksis måtte endres på flere områder.
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1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn
På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av i
kommunestyret i Bodø i sak 20/72 og basert på forslag til prosjektplan av 02.12.2021, vedtok
kontrollutvalget i Bodø 09.12.2021 i sak 63/21 en revisjon på området spesialundervisning i
Bodø kommune. Tre skoler er valgt ut til denne revisjonen: Østbyen skole (1.-7.trinn),
Tverlandet skole (1.-10.trinn) og Bankgata ungdomsskole (8.-10.trinn).
Formålet med revisjonen er å finne mulige årsaker til at Bodø kommune har flere elever med
vedtak om spesialundervisning enn sammenliknbare kommuner. Med bakgrunn i dette vil det
i prosjektet undersøkes hvordan Bodø kommune følger opp deler av lovgivningen om
tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen. Første del av fakta i rapporten vil
gjøre rede for utviklingstrekk de siste tre årene, samt økonomiske hensyn knyttet til
spesialundervisning i skolene i Bodø kommune.
Rapporten fra våre undersøkelser av spesialundervisning ved tre skole i Bodø kommune er
inndelt på følgende måte: Først presenteres problemstillingen og våre metodiske
tilnærminger. Det utledes revisjonskriterier for problemstillingen. Vi beskriver fakta som vi
har samlet inn til den aktuelle problemstillingen. Deretter følger revisors vurdering, der vi
vurderer kommunens praksis opp mot revisjonskriteriene. Til slutt kommer konklusjon for
hver problemstilling og revisors anbefalinger.
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1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier
1.2.1 Problemstillinger
På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling har vi satt opp følgende problemstillinger:

Problemstillinger
1. I hvilken grad sørger skolene i Bodø
kommune for vurderinger og tiltak før de
fatter vedtak om spesialundervisning?
2. I hvilken grad blir
spesialundervisningen dokumentert og
evaluert i skolene i Bodø kommune?
Figur 3: Problemstillinger

1.2.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som den reviderte enhet i kommunen skal
vurderes opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om
det foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres.
Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
•

Forvaltningsloven

•

Opplæringsloven

•

FNs barnekonvensjon

•

Forskrift til opplæringsloven

•

Veilederen Spesialundervisning

•

Kommunens egne retningslinjer og reglementer
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Revisjonskriteriene vi har utledet gjengis innledningsvis før fakta og vurderinger under hver
problemstilling i kapittel 2. Detaljert utledning av revisjonskriteriene ligger i vedlegg 2 til
denne rapporten.
Problemstillingene vil bli vurdert etter følgende gradssystem:

Gradssystem

Meget
tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Ikke
tilfredsstillende

I svært stor grad
I stor grad
I noen grad
I liten grad
I svært liten grad

Figur 4: Gradssystemet

1.3 Metode og avgrensning
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon RSK 001.
Kommunedirektørene ble ved oppstartbrevet 10.12.2021 informert om kontrollutvalgets
bestilling. Det ble gjennomført oppstartsmøte med de involverte den 28.01.2022. På
oppstartsmøtet deltok følgende ansatte i Bodø kommune: Barnehage- og skolesjefen, lederen
for PPT, lederen for barne- og familieenheten, rektorene ved Østbyen skole, Tverlandet skole
og Bankgata ungdomsskole. Her fikk de involverte informasjon om hva en
forvaltningsrevisjon er, samt informasjon om hva revisjonen ønsket å undersøke i denne
forvaltningsrevisjonen. På møtet snakket vi også om forventinger til hverandre igjennom
denne prosessen.
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Alle fakta som brukes i rapporten er enten hentet fra skriftlig materiale som revisor har fått
seg forelagt, eller gjennom muntlig overleverte fakta som er verifisert av kilden.
I undersøkelsen har vi gjennomgått dokumenter fra kommunene som er innhentet på
bakgrunn av vårt oppdrag fra kontrollutvalget. Vi har gått gjennom kommunenes planer,
statistikk og interne rutiner. Innsamlingen av data baserer seg også på intervju og skriftlige
samtaler med barnehage- og skolesjefen, rektorene på skolene som er undersøkt og lederen
for PPT. Leder for PPT har drøftet sine svar i forkant med PP-medarbeiderne ved de aktuelle
skolene.
Rådgiver spesialundervisning har vært sykemeldt i perioden, derfor har revisor ikke hatt
kontakt med vedkommende. At revisor ikke har fått snakket med rådgiver for
spesialundervisning kan være en svakhet ved rapporten, men resterende ansatte ved
grunnskolekontoret har levert alt av dokumentasjon som var etterspurt.
Revisor etterspurte e-postadressene til alle lærere på skolene, og lenke til spørreundersøkelse
ble sendt ut til 122 lærere via epost 10.02.2022 via portalen Easyquest. Fordelingen på
skolene var følgende:
Skole

Antall forespurte
respondenter

Østbyen

26

Tverlandet

53

Bankgata

43

Tabell 1: Antall e-poster levert fra skolene i Bodø kommune

Fristen til å svare på spørreundersøkelsen ble i utgangspunktet satt til 14 dager, og revisor har
purret. Revisor har oppfordret rektorene til å informere om spørreundersøkelsen internt, og
det er gjort. Til sammen var det 53 respondenter som har svart på undersøkelsen. Det tilsvarer
en svarprosent på 43,4%. Vi kan ikke generalisere til alle ansatte ut fra spørreundersøkelsen,
men den kan gi indikasjoner på hva ansatte ved skolene mener.
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E-postadressene til foresatte med barn med vedtak om spesialundervisning ble også etterspurt
av revisor for gjennomføring av en spørreundersøkelse blant foresatte. Året 2019/2020 ble
valgt, og det var totalt 158 elever med vedtak om spesialundervisning, eposter til en eller to
foresatte ble oppgitt av skolen. Lenke til spørreundersøkelse ble sendt ut til 105 tilfeldig
valgte foresatte via epost gjennom portalen Easyquest. Fristen til å svare på
spørreundersøkelsen ble i utgangspunktet satt til 14 dager, og flere purringer ble sendt.
Til sammen var det 11 respondenter som har svart på undersøkelsen. Det tilsvarer en
svarprosent på 10,4 % som er lav, og gjør at undersøkelsen ikke er representativ. Det er
frivillig for foresatte å gjennomføre undersøkelsen, og det kan derfor være at de som har svart
for eksempel er ytterpunkter. Undersøkelsen kan kun gi noen indikatorer for hvordan
kommunen bør arbeide videre.
Det er gjort stikkprøver på skolene. Revisor etterspurte og mottok lister over de barna som
hadde hatt vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019/2020. Revisor valgte 9 tilfeldige
elever fra listen, og gikk gjennom mappene til tre valgte elever med rektoren på hver skole.
Stikkprøvene er begrenset, og revisor kan ikke generalisere fra funnene, men det kan gi
indikasjoner på hva som er behov for å jobbe mer med i skolene.Revisor har ikke vurdert den
faglige skjønnsutøvelsen skolen eller PPT gjør, men sett konkret på oppfylling av kriteriene.
Revisor peker på noen mulige årsaker til at Bodø kommune i en periode har hatt flere elever
med spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner, men vil presisere at
årsakssammenhenger er komplekse, og det kan være bakenforliggende årsaker som ikke er
undersøkt i rapporten. Revisor har tatt utgangspunktet i problemstillingene og vurderingene
fremlagt i prosjektplanen.
Revisors samlede vurdering av metodebruk og kildetilfang i dette prosjektet gir et
tilstrekkelig grunnlag for å svare på problemstillingene. Data fra flere ulike kilder, og i
relativt stort omfang er bakgrunnen til at revisor mener det er innsamlet tilstrekkelig med data
i undersøkelsen. Alle data rapporten bygger på er gjengitt i rapporten, og henvist på riktig
måte. Vår kontaktperson i denne undersøkelsen har vært barnehage- og skolesjefen i Bodø
kommune.
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2 Fakta og vurderinger
I dette kapitelet har presentert fakta for hver problemstilling som skal gjenspeile Bodø
kommune sin praksis, og deretter revisor sine vurderinger opp mot revisjonskriteriene.
Flere av informantene ønsker å presisere at koronapandemien har preget tiden som er
undersøkt. Det kommer også frem i flere av dokumentene som er undersøkt i rapporten.
Fysiske møter og drift har vært utfordrende i perioden, skolesituasjonen og presset på lærerne
har vært vanskelig.
Innledningsvis vil revisor gjøre rede for utviklingstrekk knyttet til spesialundervisning og
økonomiske hensyn de siste årene i Bodø kommune.
Spesialundervisning i grunnskolen i Bodø kommune
Prosentandelen av elever med spesialundervisning skal redegjøres for i tidsperioden 20152020. Med bakgrunn i endring av KOSTRA gruppe for Bodø kommune fra og med 20208 har
revisor valgt å dele fremvisningen opp i to deler. Først vises prosentandelen i Bodø
kommune, sammenlignbare kommuner (KOSTRA gruppe 13), Nordland fylke og Norge som
helhet med unntak av Oslo for perioden 2015-2019. Deretter vises tallene for 2020 for de
samme områdene, men da med KOSTRA gruppe 11:

8

Før 2020 var sammenlignbare kommuner del av KOSTRA gruppe 13, etter 2020 del av KOSTRA gruppe 11.

Kilde ssb.no.
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Figur 5: Andel elever med spesialundervisning 2015-2019, kilde ssb.no

Figur 6: Andel elever med spesialundervisning 2020, kilde ssb.no

Figur 5 viser at Bodø kommune i 2015 ligger likt med sammenlignbare kommuner og
landsgjennomsnittet, og litt under fylkesgjennomsnittet. Andelen stiger jevnt frem til 2019 da
Bodø kommune ligger 3,8 % over gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 13, samt høyere enn
både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet. I figur 6 har det vært en nedgang i andel
med vedtak om spesialundervisning i Bodø kommune i 2020, tallet er høyere enn KOSTRA
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gruppe 11 og landsgjennomsnittet. Prosentandelen til Bodø kommune i 2020 er lavere enn
fylkesgjennomsnittet.
Tidligere målsetning i årsbudsjettene til Bodø kommune er en andel elever som mottar
spesialundervisning under 8%. I budsjettet for 2022 står det at målet er nedjustert til 6,5%.
Bodø kommune rapporterer i årsmeldingen at andelen elever som har vedtak om
spesialundervisning i 2018 var 10,4%9, og i 2019 10,3%. Tallene fra årsmeldingen om
spesialundervisning for 2019 sammenfaller ikke med tallene fra SSB. I årsmeldingen fra
2020 finner ikke revisor at spesialundervisning er omtalt.
Skolene rapporterer inn til Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) hvert år, revisor har
mottatt en oversikt over rapporteringen for årene 2017/18 til 2021/22. Dokumentet viser hvor
mange elever som har vedtak om spesialundervisning, og hvor mange som får
spesialundervisning innenfor visse nivåintervaller på antall timer. Her er det mange
parametere skolene måles etter, og tallene oppgis både samlet samt for hver enkelt skole.
Under finner du andel elever med vedtak om spesialundervisning på skolene revisjonen skal
undersøke nærmere:

Andel elever med vedtak om
spesialundervisning 2017-2022
21,1

18,7

16,7
13,8

11,7

10,9

10,9

10,1

12,2 12,5

14,2 14,1
11,2

6,7

3,9
2017/18

2018/19

Bankgata ungdomsskole

2019/20

2020/21

Tverlandet skole

2021/2022

Østbyen skole

Figur 7: Andel elever med vedtak om spesialundervisning 2017-2022, Kilde: GSI

9

Dette inkludere elever som får logopedhjelp.
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Det er variasjoner mellom skolene, men de to seneste årene er andelen noenlunde lik.
Når det gjelder antall årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning, har
Bodø kommune i 2020 en del lavere enn sammenlignbare kommuner (KOSTRA gruppe 11),
landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet. Se figur 8 under:

Figur 8: Årstimer til spesialundervisning 2020, kilde ssb.no

Revisor har bedt om en økonomioversikt når det gjelder tilpasset opplæring og
spesialundervisning for skolene i Bodø kommune. Barnehage- og skolesjefen forteller at de
ikke har noen egen funksjon innenfor spesialundervisning, eller føring med egne
prosjektnummer slik at man kan få ut nøyaktige tall i regnskapet. De viser til at de har
oversikt over timer, men ikke kostnader forbundet med spesialundervisning. Barnehage- og
skolesjefen mener det vil vær vanskelig å beregne kostnad da en lærer kan ha både en elev
som har spesialundervisning, og en uten spesialundervisning i samme gruppe.
SSB har oversikt over netto driftsutgifter pr. grunnskolesektor i prosent. Bodø kommune
ligger her på 21,5 % i 2020, det er litt lavere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA
gruppe 11 på 22 % og landsgjennomsnittet på 22,4%. Nordland fylke ligger her på litt under
på 21 %. Hvis man ser på netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger mellom 6-15
år i kroner bruker Bodø kommune 114 557,5 kr, sammenlignbare kommuner ligger litt lavere
med 109 170 kr. Landsgjennomsnittet ligger høyere på 117 307,2 kr, det samme med
fylkesgjennomsnittet på 134 698,9 kr.
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Kommunebarometeret10 viser til en rekke nøkkeltall for å rangere hvordan kommunene
arbeider i ulike sektorer. Bodø kommune kom på 87. plass innenfor sektoren grunnskole i
2021 av 356 kommuner i Norge, og samlet for alle nøkkeltall på 110.plass. En av
nøkkeltallene er andel elever med spesialundervisning delt inn etter ulike trinn:

Tabell 2: Nøkkeltall fra kommunebarometer 2016-2020

Figuren over viser at det har vært en økning i antallet elever med spesialundervisning i alle
trinn fra 2016 til 2020, og at Bodø kommune følger den nasjonale trenden om at høyere trinn
gir høyere andel.
Når det gjelder snittet for grunnskolepoeng har skolene i Bodø kommune ligget på
gjennomsnittet i hele perioden 2016-2020 på om lag 40-43 som gir kommunen god rangering
på dette området. Andel elever på laveste mestringsnivå på ulike trinn ligger litt lavere enn
gjennomsnittet nasjonalt i alle de undersøkte årene. I 2020 var prosentandelen 23,12 % på
5.trinn, 8,01% på 8.trinn og 4,99% på 9.trinn.

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres
kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Les mer her: Kommunebarometeret - Om
Kommune&shy;barometeret (kommunal-rapport.no)
10
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En av nøkkeltallene som avviker en del fra gjennomsnittet i Norge er andel elever med
leksehjelp 1.-4. trinn og 8.-10.trinn:

Tabell 3: Nøkkeltall fra kommunebarometer 2016-2020

Barnehage- og skolesjefen forteller at bystyret i Bodø kommune har vedtatt leksehjelp på
mellom og ungdomstrinnet.
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2.1 Vurderinger om tilpasset opplæring og spesialundervisning
Den første problemstillingen som undersøkes er:
«I hvilken grad sørger skolene i Bodø kommune for vurderinger og tiltak før de fatter
vedtak om spesialundervisning?»
Utledede revisjonskriterier:
➢ Bodø kommune skal på 1. til 4. trinn sørge for at elever som står i fare for å bli
hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensiv
opplæring.
➢ Bodø kommune skal vurdere og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det ordinære
opplæringstilbudet før det blir utarbeidet sakkyndig vurdering.
➢ PPT i Bodø kommune skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering
der loven krever det.
➢ Bodø kommune skal ha nødvendig kompetanse, oversikt og kapasitet til å fatte
vedtakene om spesialundervisning.
➢ Bodø kommune skal sikre medvirkning fra elev og foresatte, og barnets beste, i
arbeidet med spesialundervisning.
2.1.1 Intensiv opplæring
➢ Skolene i Bodø kommune skal på 1. til 4. trinn sørge for at elever som står i
fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet
intensiv opplæring.
FAKTA
Revisor har ikke mottatt rutine for hvordan elever som står i fare for å bli hengende etter i
lesing, skriving eller regning, raskt skal få egnet intensiv opplæring på 1.-4.trinn. Det står
heller ikke noe om intensiv opplæring konkret i overordnede planer eller i kommunens
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rutinehåndbok for tilpasset opplæring. Skolene revisjonen har undersøkt har en veileder som
heter «Når vi er bekymret for en elev» som vil bli omtalt nærmere under neste kriterie.
Intensiv lesetrening og matematikkopplæring nevnes i veilederen som eksempler på tiltak
som kan settes i gang ved behov.
Barnehage- og skolesjefen forteller at opplæringsloven regulerer elevens rett til intensiv
opplæring. Nasjonale og regionale kartlegginger gir grunnlag for hvilke elever som har
behov, og rådgivende pedagog på skolene skal følge opp kartleggingsresultatene. Skolene i
Bodø skal arbeider med dette etter behovet hos elevene det gjelder, det kan for eksempel
være intensive kurs eller kortere økter over tid. Barnehage- og skolesjefen sier at økt
oppmerksomhet på intensiv opplæring og tidlig innsats vil bidra til å nå målsetningen om
færre med vedtak om spesialundervisning på sikt. Han forteller at en del av skolens arbeid er
å følge opp elevenes læringsresultater og iverksette nødvendige og relevante tiltak for økt
læringsutbytte. Da kan intensiv opplæring være ett tiltak.
Rektoren ved Tverlandet skole sier de kartlegger bokstaver og lyder før jul på første trinn, og
at det settes i verk tiltak som for eksempel repetisjon når eleven ikke henger med i det
planlagte løpet. Det blir også gjort observasjoner av både faglig og sosial utvikling fra første
trinn forteller rektoren, det følges opp kontinuerlig og meldes til tverrfaglig team ved behov.
Rektoren sier det er rådgivende pedagog som følger dette opp hos dem, det er også
kartleggingssamtaler med trinnene, om hvordan elevene har gjort det og hvordan man skal
jobbe for å heve elevene. De jevnlige kartleggingene ligger inne i virksomhetsplanen som
ligger på fellesområdene. Rektoren forteller at de som jobber med dette vet hva de skal gjøre,
det er innarbeidede rutiner, det er også nasjonale kartleggingsprøver som kommer i tillegg.
Det blir diskutert i teamene og skolens plangruppe om hva som skal være med, hvordan det
skal skrives og hva som er viktig å kartlegge.
Rektor ved Østbyen skole forteller at for elever som står i fare for å bli hengende etter setter
de raskt inn tiltak, for noen gjelder det allerede fra 1.trinn. På Østbyen skole jobber man
generelt med det grunnleggende med alle elevene, det er viktig spesielt for de svake, men
godt for alle. Rektoren forteller at lærerne gjennom jevnlig kartlegging og systematisk lesing
og skriving fanger opp elevene som strever med ulike ting på skolen. På skolen drøfter man
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hva som bør gjøres rundt hver enkelt elev, og tiltakene er mange som for eksempel
bokstavtrening og mengdetrening. Repetert lesing brukes aktivt som en metode for å
automatisere lesingen. Rektor sier også at de har lesekurs og skrivekurs fast på enkelte trinn,
og matematikk i mindre grupper. For de som trenger det jobber læreren en til en, eller i
smågrupper i klasserommet for å prøve å hjelpe. Rektoren forteller at rutinen er at lærerne på
trinnet skal diskutere hva som er prøvd ut, og hva man skal gjøre videre. Rektoren sier at en
tett dialog med foresatte er det aller beste for eleven.
PPT forteller at rådgivende pedagog observerer, kartlegger og i noen tilfeller gjennomfører
intensive kurs. Skolen henviser til PPT med spørsmål om utredning, veiledning og
rettighetsvurdering.
Lærerne som har deltatt i spørreundersøkelsen har svart følgende på påstanden «Alle barn på
1.-4. trinn på min skole får intensiv opplæring hvis de står i fare for å bli hengende etter
i lesing, skriving eller regning»:

Figur 9: Spørreundersøkelsen blant lærere, kilde: easyquest. N=122
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Revisor ga lærerne muligheten til å kommentere svaret sitt spesielt om de var uenig i
påstanden, dette er svarene som ble gitt:

•

«Jeg har begrenset erfaring med arbeidet på 1-4. Men jeg jobbet på 1. og 4. i fjor. De
elevene som hang etter på første fikk noe ekstra oppfølgning. Det var ikke noe tilbud
om intensiv opplæring på 4. etter hva jeg vet.

•

Ikke på de trinnene der det er for få ressurser.

•

Grunnet for få ressurser, slik at det ikke er mulig å få tid til å følge opp alle som
trenger ekstra oppfølging

•

Det er ikke nok ressurser på trinnet, til å jobbe med intensiv opplæring. Det er for
mange enkeltelever, med atferdsvansker, som "spiser opp" den lille ekstra ressursen
som er mulig å finne på trinnet. Vi har også forsøkt å jobbe med stasjonsarbeid inne i
klasserommet, med rullering av mindre elevgrupper, slik at læreren som er inne i
klasserommet kan ha ett par minutter med hver elev. Men et par minutter er for lite
til å jobbe målrettet med intensiv opplæring. I tillegg er en slik jobbing avhengig av
at elevene jobber selvstendig på de andre gruppene, og gjør det de skal, for å unngå
at det oppstår unødvendige konflikter som avbryter arbeidet. Vi har også elever på
trinnet, med diagnoser som krever 100% spesialundervisning, og som ikke kan jobbe
i gruppe. Denne ressursen kan altså ikke deles på andre elever, da disse elevene ikke
er forutsigbare og "ekstra hjelp" vil da bare bli sporadisk.»

•

Sykdom blant de voksne. Mange elever som trenger oppfølgning på grunn av det
sosiale.

•

Det er ofte ikke nok kvalifiserte, det vil si pedagoger/spesialpedagoger tilgjengelig
for å kunne følge opp arbeidet med elever med en individuell opplæringsplan (IOP).
Dette på grunn av sykdom og fravær i personalet.

•

Mangel på ressurser.

•

Mangel på pedagoger ved sykemeldinger/fravær.»

Salten kommunerevisjon IKS - 2022

27

Bodø kommune – Spesialundervisning

•

Mangel på voksne til å følge opp intensive kurs. Mangler også kompetanse.

•

På grunn av fravær får flere elever mangelfullt opplegg. Det gjelder både de som
har IOP og andre elever som henger etter.

•

Vanskelig å svare for alle og hva andre gjør. Men mitt inntrykk er ja, så langt
ressursene rekker.

•

Litt usikker på regning, siden jeg er mest på mellomtrinnet.»

REVISORS VURDERING
Revisor har ikke blitt forelagt skriftlige rutiner for intensiv opplæring, det er heller ikke nevnt
direkte i aktuelle planer, rutinehåndbok eller veileder. Rektorene som har småtrinn forteller at
lærerne vet hva de skal gjøre, og at kartleggingen er regulert både på skolen samt gjennom
nasjonale kartlegginger. Revisor bemerker at det kunne vært klarere føringer og rutiner slik at
arbeidet med intensiv opplæring blir mer enhetlig på tvers av skolene. Med tanke på at
kommunens strategier er tidlig innsats og forebygging anser revisor intensiv opplæring som
et konkret tiltak i den sammenheng. Det er rutiner for hva lærerne skal gjøre ved en
bekymring for en elev, som kan være overlappende, men etter revisors vurdering burde det
være skriftliggjøring av hvordan man konkret skal følge den intensive opplæring opp etter
kartleggingen, som i seg selv virker innarbeidet.
Revisor bemerker at relativt mange lærere i spørreundersøkelsen har svart at de er uenig eller
ikke vet om elevene får intensiv opplæring hvis de står i fare for å bli hengende etter i noen
fag. Spørsmålet i undersøkelsen ble også sendt til Bankgata ungdomsskole som kan være noe
av bakgrunnen for at det er mange lærere som svarer vet ikke, da skolen ikke har 1.4.klassetrinn. Revisor har gjort lærerne ved Bankgata ungdomsskole oppmerksom på at de
skulle se bort fra det aktuelle spørsmålet. At mange lærere er uenig i påstanden kan tyde på at
intensiv opplæring ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Mange av lærerne trekker frem at få
ressurser er bakgrunnen til at tiden ikke strekker til, og at de elevene med store vedtak om
spesialundervisning legger bånd om ressursene, som går utover den intensive opplæringen.
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Noen trekker frem sykdom som en årsak til at det er få ressurser, dette kan ha sin bakgrunn i
koronapandemien.
Revisor finner at Bodø kommune ikke har skriftlige rutiner for intensiv opplæring, men at
skolene ønsker å sette inn tiltak ved behov. Det kommer frem at ikke alle elever på 1. til 4.
trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, får raskt egnet
intensiv opplæring. Revisor bemerker at tidlig innsats og intensiv opplæring er del av
forebyggende arbeid i skolen. Mangler på felles rutiner, ulik oppfølging på skolene og delvis
ressursmangel kan være en av grunnene til at Bodø kommune har hatt flere elever med
vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner. Bodø kommune bør sørge
for at forebygging gjennom intensiv opplæring, og tidlig innsats blir fulgt opp i praksis.
2.1.2 Utprøvning av tiltak
➢ Bodø kommune skal vurdere og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det ordinære
opplæringstilbudet før det blir utarbeidet sakkyndig vurdering.
FAKTA
Målsetning
Bodø kommune sin «Skolestrategi – 2018-2023» fastslår hvordan skolene skal arbeide med
ulike tema, og skal gi en felles retning for Bodøskolen. Det står i strategien at et overordnet
prinsipp for skolen er tilpasset opplæring for alle. Opplæring skal tilpasses elevenes evner og
forutsetninger slik at elevene skal gis mulighet til å utvikle sitt potensial. Det står også at
elever som har utfordringer skal raskt få hjelp. Tidlig innsats innebærer at skolen
identifiserer, kartlegger grundig og iverksetter egnede tiltak med en gang det er behov, når
som helst i skoleløpet.
Barnehage- og skolesjefen forteller at de er med i kompetanseløftet som er et pilotprosjekt
som går over 4 år som arbeider for en mer inkluderende praksis i skolen med flere elever som
får tilpasset opplæring, og færre elever med vedtak om spesialundervisning. Han sier det
gjennom kompetanseløftet er en utvidelse av normalitetsbegrepet i praksis gjennom å
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inkludere mangfoldet. Barnehage- og skolesjefen mener tidlig innsats gjennom raske tiltak og
forebygging er viktige momenter i den nye læreplanen.
PPT-lederen sier kompetanseløftet startet opp i 2020, at Bodø kommune er godt i gang og at
det er et nært samarbeid mellom barnehage, skole, PPT og andre støttetjenester. PPT-lederen
mener målet med kompetanseløftet er bedre inkludering av alle barn/elever.
Bodø kommunes «Årsbudsjett 2022 – Økonomiplan 2022-2025» som ble vedtatt i sak
21/179 står det følgende:

«Bodø kommune har en god pedagogtetthet innenfor det ordinære tilbudet i forhold til andre
kommuner vi sammenligner oss med. Andelen barn og unge med spesialundervisning er
høy. Siden Bodø har en god pedagogtetthet i ordinær undervisning, burde flere barn kunne
få sitt tilbud innenfor det ordinære tilbudet. Gjennom tiltak som blant annet
«Kompetanseløftet» jobbes det kontinuerlig med å utvikle det allmennpedagogiske tilbudet,
slik at alle barn og unge opplever å føle seg inkludert»
Når revisor spør om hvordan skolene arbeider konkret med strategiene og for å nå
målsetningen forteller barnehage- og skolesjefen om følgende punkter:

11

•

Deltakelse i nasjonal satsning om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og
inkluderende praksis basert på stortingsmelding 6 (2019-2020).

•

Økt oppmerksomhet på intensiv opplæring og tidlig innsats.

•

Tildeling av ressurser i henhold til lærer-normen11.

•

Se de totale ressursene til skolen i sammenheng - læring i fellesskap.

•

Økt bruk av tolærersystem.

Viser lærertetthet i ordinær undervisning, se mer her: https://www.udir.no/tall-og-

forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernormkalkulator/larernorm-for-grunnskolen2/
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•

Tverrfaglig team på alle skoler der utfordringer drøftes med PPT og andre før
eventuelt henvisning sendes PPT.

•

Veiledning av skolens personale.

I tillegg sier barnehage- og skolesjefen at man arbeider med strategiene gjennom forebygging
ved å kvalitetssikre overgangen barnehage-skole, samt bruke observasjon og kartlegging som
verktøy. Han mener at elevene i all hovedsak får rask hjelp ved behov. Samtidig trekker
barnehage- og skolesjefen frem at noen ganger tar tid å kartlegge behovene eleven har og
finne de riktige tiltakene, og skolen må derfor noen ganger vente for lenge på sakkyndig
vurdering fra PPT.
PPT sier de arbeider med strategiene gjennom å sette i verk tiltak på lavest mulig nivå. Saken
blir så drøftet i tverrfaglig team ved behov, og skal drøftes der før henvisning om sakkyndig
vurdering blir sendt. Tiltak skal være prøvd ut og evaluert. Pedagogisk rådgiver kan
gjennomføre kartlegging, veiledning av lærerne og noen ganger gjennomføres intensive kurs.
PPT trekker også frem at samarbeid i overgangen mellom barnehage – skole er viktig for å
forberede skolestarten for elevene.
Rektoren ved Tverlandet skole forteller at deres målsetning er forebygging slik at elever ikke
trenger spesialundervisning, og mer tilpasset opplæring innenfor ordinær undervisning.
Rektoren sier tilrettelegging er viktig, og at de jobber for at undervisningen skal være
inkluderende. Rektoren forteller at alle barn ønsker å lykkes i et felleskap. På samme tid
erfarer skolen at for noen barn er vanskelig å være en del av en klasse med mange elever hele
uken, og noen klarer rett og slett ikke. Rektorens erfaring er at det ofte dreier seg om
konsentrasjon, angst og lignende problemer, og ikke spesifikke fagvansker.
Rektoren ved Østbyen skole sier deres mål er at alle elever som kan, skal være innenfor det
ordinære opplæringen, og skolen skal klare å ivareta deres behov innenfor trinnet og klassen.
Rektoren ved Bankgata ungdomsskole sier at elevenes behov er det viktigste, og at skolene
ikke kan ta utgangspunkt i at færre elever skal ha vedtak om spesialundervisning.
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Håndbok og veileder
Bodø kommune har en rutinehåndbok for grunnskolen om tilpasset opplæring.
Rutinehåndboken legger føringer for hva som skal gjøres innen hvilken tid, og
rollebeskrivelser som fordeler ansvarsområder. Bodø kommune skriver i rutinehåndboken at
de ønsker gode overganger når barna flytter fra en opplæringsinstitusjon til en annen. Det er
derfor laget felles rutiner for innmelding til skole, overgang barnehage-skole, overgang
barnetrinn-ungdomstrinn og overgang ungdomstrinn-videregående skole.
Handlingshjulet som vises under beskriver gangen i prosessen som skal gjennomføres hvis
lærere er bekymret for en elev:

Figur 10: Handlingshjul - hentet fra rutinehåndbok for grunnskolen i Bodø om tilpasset opplæring

Barnehage- og skolesjefen sier skolene selv skal lage lokale planer for hvordan de konkret
skal arbeide med området.
Tverlandet skole har en veileder som heter «Når vi er bekymret for en elev» og er revidert
januar 2021. Østbyen skole og Bankgata ungdomsskolen har sammen med Aspåsen skole, St.
Eystein skole, Bodø Voksenopplæring og Alberthaugen skole også en veileder med samme
navn. Det er ikke nevnt når denne veilederen ble laget eller revidert.
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I veilederne beskrives forløpet for en bekymring i detalj. Bekymringen starter med
begynnende observasjon og kartlegging, tiltak som kan prøves ut for ulike typer utfordringer
og evaluering av tiltak med foresatte. Det klargjøres at tiltaksplaner skal fylles ut og
evalueringene skal dokumenteres. Hvis ingen nye tiltak foreslås og ønsket måloppnåelse ikke
er nådd, melder kontaktlærer til rektor at det ønskes at saken tas opp i skolens tverrfaglige
team/ressursteam. Dette skal på forhånd være avklart med foresatte. Veilederen beskriver
ansvarsfordeling når det gjelder arbeidet med tiltak, tverrfaglig team/ressursteam og
henvisning til PPT.
Rektorene forteller at elevene har egne mapper med dokumentasjon der tiltaksplaner,
henvisning til PPT og andre dokumenter som omhandler eleven arkiveres.
Tilpasset opplæring
Barnehage- og skolesjefen mener skolene jobber godt med tilpasset opplæring i
profesjonsfellesskapene. Tilpasset opplæring og ulike tiltak er en del av forarbeidet før saken
tas opp i tverrfaglig team.
PPT forteller at det er store variasjoner både på skolen og mellom skolene når det gjelder
arbeidet med tilpasset opplæring. De mener også det er variasjoner når det kommer til om
elevene får rask hjelp når det er et behov, det kommer frem at det noen ganger går for lang
tid.
På Tverlandet skole forteller rektor at de ber alle ta kontakt hvis de har er bekymring for en
elev. Rektoren sier at de bruker observasjon og kartlegging på alle trinn. Resultatene fra
kartleggingene blir gjennomgått, og hvis elevene har noe de strever med ønsker skolen å tilby
elevene kurs. Det kan hende konkretiseringsmateriell og andre hjelpemidler er nødvendig for
å tilpasse undervisningen sier rektor. Det betyr at valg av oppgavetid til fag og måter å jobbe
på kanskje må tilpasses. Rektor sier noen fra ledelsen ofte deltar på de første møtene med
foresatte, det er slik at de kan forberede dem og være de første som får vite om en bekymring.
Man prøver deretter ulike tiltak. To ganger i året evalueres tiltak ved at læreren har møte med
elven og foresatte.
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Rektoren på Tverlandet skole forteller at de prøver ut tiltak og evaluerer dem før situasjonen
til eleven drøftes i tverrfaglig team etter rutinen. Hvis tiltakene ikke har ønsket effekt vil
læreren levere en henvendelse til tverrfaglig team. Rektoren på Tverlandet skole mener at
skolen tidligere hadde mer ressurser som gjorde det lettere å sette inn tidlige tiltak. Et
eksempel rektor trekker frem er et adferds støtteteam som bidro mye før, men som det ikke er
nok ressurser til lengre. I tillegg har to år med koronapandemi som har ført til mye fravær
som også har påvirket situasjonen.
Rektoren ved Østbyen skole forteller at de vurderer om eleven trenger tilpasset opplæring
gjennom kartlegginger av alle elevene. Noen kartlegginger er nasjonale, og det gjennomføres
også lokalt på skolen. Lærerne legger inn resultatene i et system slik at skolen har oversikt
over progresjonen. Rektoren mener at behovene ikke oppstår brått, og at det er viktig med
kontinuitet og kunnskap om elevene. Inntrykk rektoren har er at de har god oversikt over
elevene, og hvilket nivå de er på.
Rektoren på Østbyen skole forteller at skolene jobber godt med å finne tilpasset opplæring til
elevene, og oppfatter at alle lærerne er opptatt av dette. Det blir gjennomført ulike kurs for
hele elevgruppen eller mindre gruppe. Dette gjøres på ulike måter, og med ulike hjelpemidler
etter behovet og forutsetningene til eleven. På samme tid sier rektoren at elevene som har
sakkyndig vurdering får mest tilpasning. Rektor opplever at skolen er blitt bedre på å agere
ved å teste ut tiltak, og ikke vente å se for lenge. Tidligere tenkte man at alle trengte litt tid,
men nå er det mer bevissthet på systematisk og kontinuerlig arbeid fra starten.
Rektoren på Østbyen skole mener at hvis trinnet har tilstrekkelig med ressurser, klarer man i
stor grad å tilrettelegge innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Rektoren får
tilbakemelding fra lærerne at det er vanskelig å rekke over alle elevene slik de skulle ønsket.
Rektoren sier det alltid blir testet ut tiltak i forkant av oppmelding til tverrfaglig team, saken
skal også være drøftet på teamet der alle trinnets lærere er involvert. Rektoren mener at når
de jobber som trinn i stedet for klasse gir mulighet til å hjelpe elevene bedre, og gjennomføre
undervisning i mindre grupper etter behov.
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Rektor på Bankgata ungdomsskole forteller at skoleåret begynner med kartlegging av alle
elevene når det gjelder lesing, skriving og regning. Lærerne bruker mye tid i åttende klasse
med å bli kjent med elevene. Rektoren mener skolen ikke tilmelder så ofte da de er en
ungdomsskole, og de fleste er oppdaget tidligere.
Rektoren forteller at hvis en lærer har en bekymring diskuterer de med lærerne i klassen, og
prøver å tilpasse for eleven. Læreren skal snakke med foresatte, og etter hvert PPT ved
behov. Rektoren sier at elevene i utgangspunktet skal ha tilpasset opplæring, og skolen
tilpasser til ulike elever og i ulike klasser innenfor rammene som skolen har. Rektoren
forteller at de prøver å sette inn ressursene der det er behov, selv om det ikke er så mye
ressurser til overs.
Tverrfaglig team
Barnehage- og skolesjefen sier alle skolene skal ha et tverrfaglig team som ledes av rektor på
skolen, og som møtes jevnlig etter oppsatt plan. Noen steder har tverrfaglig team hatt navnet
ressursteam som kan forekomme i rutiner og maler, men det er det samme. Barnehage- og
skolesjefen forteller at tverrfaglige teamet skal bestå av representanter fra skolens ledelse,
SFO-leder, PPT, skolehelsetjenesten, og eventuelt andre ressurspersoner.
Barnehage- og skolesjefen forteller at barnets foresatte inviteres til å delta på møte i
tverrfaglig team. Lærere melder sak til teamet etter behov, og etter tiltak er testet ut i samråd
med foresatte. Tverrfaglig team skal drøfte saken før henvisning til PPT. Barnehage- og
skolesjefen forteller at tverrfaglig team ofte konkluderer med ytterligere tiltak som skal
prøves ut før henvisning.
Barnehage- og skolesjefen forteller om et samarbeid mellom barne- og familieenheten og
skolene om felles metodikk i de tverrfaglige teamene, eller om det skal være opp til hver
skole. Felles rutiner, struktur og styring kan gi fordeler, men eierskap og lokal tilpasning til
skolene er også viktig trekker barnehage- og skolesjefen frem. Fra grunnskolekontoret sin
side veileder de skolene for en mer inkluderende praksis.
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PPT bidrar i arbeidet med tilpasset opplæring gjennom deltakelse i tverrfaglig team, ved å gi
veiledning etter forespørsel og gjennom oppfølgingsmøter samt ansvarsgrupper når det
opprettes.
Rektor ved Tverlandet skole sier at tverrfaglig team hos dem består av to helsesykepleier, to
rådgivere fra PPT, ledelsen (rektor, assisterende rektor, inspektør), en psykisk helse rådgiver
og rådgivende pedagog. Møtene i tverrfaglig team gjennomføres en gang per uke, og teamet
funger godt mener rektoren. Tverlandet skole har en egen mal for melding til tverrfaglig
team. I malen skal tiltak som er prøvd ut redegjøres for og tiltaksplaner legges ved. Det er et
eget punkt om hva eleven selv mener.
Rektor ved Tverlandet skole sier at tverrfaglig team evaluerer saken, og veien videre. Noen
ganger blir teamet enig om å gjøre tiltak som ikke er henvisning, deretter diskuterer lærer og
foresatte på neste kontaktmøte om det fortsatt er behov for videre oppfølging eller om
tiltakene er vellykket. Rektor presiserer at saken må innom tverrfaglig team der man drøfter
om man skal prøve ut flere eller andre tiltak først før det kan meldes til PPT.
Rektoren på Østbyen skole forteller at rektor, helsesykepleier og PPT møter fast i tverrfaglig
team. Etter behov deltar også SFO-leder, inspektør, rådgivende pedagog eller lærer.
Rektoren mener teamet fungerer godt, samt at det er bra med et tverrfaglig perspektiv.
På Østbyen skole benyttes malen «Meldeskjema» for å melde saker til tverrfaglig team der
lærerne beskriver utfordringene til eleven. Saken kan drøftes anonymt, men som regel sier
rektor at de involverer foresatte og at de deltar i møtet. Noen ganger deltar også eleven.
Rektoren mener teamet diskuterer hvilke tiltak som er gjennomført, og hva som kan gjøres
videre. Det skal lages et referat fra møtet i tverrfaglig team, og det skal alltid være et punkt
om hvem gjør hva videre.
Rektoren på Bankgata ungdomsskole sier deres tverrfaglige team består av rektor,
inspektører, rådgiver, to fra PPT, helsesykepleier, psykisk helserådgiver, miljøterapeut og
pedagogisk rådgiver. I utgangspunktet er alle invitert, men ved drøfting av konkrete saker er
det bare enkelte som blir invitert inn. Møtene avholdes annenhver uke. Rektoren mener
teamet fungerer når de får foresatte eller lærerne med på møtene. Rektor opplever at teamet
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ikke blir brukt så mye, og at få lærere melder inn saker. Rektor mener det er mange saker som
allerede er oppdaget, og at lærerne ofte direkte tar kontakt med PPT-rådgiverne eller andre
fagpersoner etter behov.
Rektoren på Bankgata ungdomsskole forteller at når ikke tilpassingen av tiltak fungerer skal
lærerne melde det videre til tverrfaglig team for å drøfte saken. Foresatte skal inviteres til
møte. Om utfordringene til eleven er lese eller skrivevansker sier rektoren at praksisen på
deres skole er at de ikke drøfter saken i tverrfaglig team. Bakgrunnen er at lærerne ofte
drøfter problemstillingen direkte med PPT-rådgiver da det tar kortere tid.
Henvisning om sakkyndig vurdering
Revisor har mottatt en mal for henvisningsskjema til PPT. Der skal «Pedagogisk rapport»
fra skolen alltid følge henvisning. Alle skolene har levert lik mal for pedagogisk rapport der
kontaktlæreren skal beskrive hvilke tiltak som har vært iverksatt tidligere, samt
kartleggingsprøver som er gjennomført og resultater av disse. Eventuelle tiltaksplaner skal
legges ved. Elevens syn på egen trivsel og opplæring er et eget punkt. Foresatte får mulighet
til å skrive «Foresattes vurdering av problemet» som legges ved henvisningen til PPT, og
de må også skrive under henvisningen i eget felt.
Stikkprøvene revisor tok viser at malen til henvisningsskjema til PPT blir brukt i alle tilfeller
undersøkt, og at pedagogisk rapport lå ved henvisningene. I pedagogisk rapport var det
redegjørelse av tiltak som var testet ut og evaluering av dem. Alle rektorene bekrefter at de
bruker malen i alle saker, og at tiltakene som tidligere er gjennomført blir dokumentert. Alle
sier at de er nøye med å ha bekreftelse fra foreldrene før henvisningen sendes.
Barnehage- og skolesjefen forteller at når eleven ikke følger forventet progresjon i sin læring
i henhold til læreplanen skal skolen vurdere eventuelle tiltak, herunder om det er behov for
sakkyndig vurdering.
Rektoren ved Tverlandet skole sier vurderingene om spesialundervisning kan være forskjellig
på skolene i kommunen, og at det kan handle om andre ting enn det faglige,
elevsammensetning kan for eksempel ha mye å si.
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Rektoren ved Østbyen skole presiserer at det er mange ting som blir prøvd ut før eventuelt
henvisning til PPT om sakkyndig vurdering. Rektoren sier det er eleven sitt behov som
avgjør, hvis eleven trenger organisatorisk tilrettelegging eller avviker fra læreplanens mål,
kan skolen henvise til PPT. Rektoren ved Østbyen skole forteller at kontaktlærer med alle
lærerne på trinnet sammen gjør henvisning til PPT. Rektoren mener det er en styrke som gjør
at kontaktlærerne får flere synspunkter og bredere kompetansegrunnlag for vurderingene som
gjøres.
Rektoren på Bankgata ungdomsskole forteller at de fleste elevene hos dem med
spesialundervisning blir oppdaget og tilmeldt på barneskolen. Hvis skolen henviser til PPT
gjør de det så raskt som mulig, har dialog med foresatte og gir elevene mulighet til å få
tilbudet selv om ikke sakkyndig vurdering foreligger. Dialogen med foresatte tas ofte på
kontaktmøtet, og de må være enig samt skrive under henvisningen til PPT.
Spørreundersøkelse
I spørreundersøkelsen revisor har gjennomført blant lærerne har 44 svart at skolen de arbeider
på legger godt til rette for tilpasset opplæring der det er behov. Syv lærere er uenig i
påstanden, mens to har svart vet ikke. 44 lærere har svart at skolen de arbeider på gjør
vurderinger og prøver ut tiltak før det lages en sakkyndig vurdering, her har tre svart at de er
uenig og seks at de ikke vet.
Et utdrag fra spørreundersøkelsen blant lærerne vises i figuren under, de har svart om de er
enige eller uenig i påstanden:
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Spørreundersøkelse blant lærere
5

DET ER GODE RUTINER FOR Å MELDE IFRA TIL REKTOR NÅR EN
LÆRER MENER EN ELEV BURDE HA SPESIALUNDERVISNING.
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Figur 11: Spørreundersøkelse blant lærere, kilde: easyquest. N=122

De fleste lærerne mener det er gode rutiner i Bodø kommune, 17 av lærerne mener det kan
være vanskelig å vurdere om en elev trenger spesialundervisning.
Lærere kommenterer følgende i spørreundersøkelsen:
«Det er dessverre for lite ressurser i skolene til å jobbe godt nok med tilpasset opplæring og
spesialundervisning i skolene. Det er rutiner rundt avdekking av behov, gode utredninger,
gode planer, gode evalueringsrutiner, men ikke lett å få gjennomført alt.»
«Selv om vi jobber godt på vår skole rundt spesialundervisning og tilpasset undervisning,
opplever vi nok at vi er for få voksne til å ivareta behovene til den enkelte eleven i perioder.»
«Jeg har ikke jobbet på denne skolen så lenge, men inntrykket er at alt det er gode rutiner
med det formelle: enkeltvedtak, IOP og årsrapporter. Det følges opp og settes krav/frister.
Møter gjennomføres med foresatte ved behov. Jeg opplever at hovedutfordringen er knapt
med ressurser, og at det stort sett overlates til det enkelte lærerteam å fordele ressursene man
har og legge timeplan så godt lar seg gjøre. Slik var det på forrige arbeidsplass også - her i
kommunen.»

Spørreundersøkelsen blant de foresatte viser at fem mener skolen legger til rette for tilpasset
opplæring ved behov, mens seks mener skolen ikke gjør det. Åtte foresatte er uenig i
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påstanden om at deres barn fikk tilbud om tilpasset opplæring før det ble laget en sakkyndig
vurdering. To er enige i påstanden, mens en har svart at de ikke vet.
I spørreundersøkelsen har de foresatte svart følgende:

Figur 12: Spørreundersøkelse foresatte, kilde: easyquest. N=105

REVISORS VURDERING
Revisor finner at Bodø kommune har mål og strategier for mer tilpasset opplæring innen
ordinær undervisning med bakgrunn i kompetanseløftet. Rektorene ønsker å legge til rette for
det, men presiserer at behovet til eleven må komme først.
Revisor vurderer at det er positivt med en egen håndbok om tilpasset opplæring, og
veilederen alle skolene har som beskriver rutinen om en lærer er bekymret for en elev.
Lærerne mener det er gode rutiner for vurdering om en elev trenger spesialundervisning, og
melding om dette til rektor. På samme tid har 17 lærere svart at de mener det er vanskelig å
vurdere om en elev har behov for spesialundervisning. Revisors vurdering er at det kan være
formålstjenlig med enhetlig tilnærming til vurderinger som skal gjøres av lærerne på tvers av
skolene i kommunen.
Revisors vurdering er at Bodø kommune har et system for hvilke kartlegginger skolen skal
gjøre før en eventuell videre henvisning av eleven. De kartlegger er elevens vansker, prøver
ut tiltak og evaluerer disse først i klassen, så løftes problemstilling ved behov til tverrfaglig
team. Utprøving av tiltak og evaluering dokumenteres på elevens mapper, og er del av
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melding til tverrfaglig team og henvisning til PPT. Lærerne er enig i at det er gode rutiner og
systemer. På samme tid melder både rektorene og lærerne at det er lite ressurser til tilpasset
opplæring i praksis. Noen foresatte mener at ikke skolen legger til rette for tilpasset
opplæring ved behov.
Revisor finner at alle informantene mener arbeidet i tverrfaglig team fungerer godt, og at
saken drøftes der før henvisning til PPT om sakkyndig vurdering. En rektor sier de ikke alltid
diskuterer saken i tverrfaglig team, det strider mot kommunens rutiner.
Revisor bemerker at det er positivt at det er en felles mal for henvisning til PPT om
sakkyndig vurdering, og at rutinene her er gode for å sikre dokumentasjon av utprøvde tiltak
samt evaluering av dem. Det trekkes frem av flere at skolene prøver ut ulike tiltak før en
eventuell henvisning. Noen foresatte mener deres barn ikke fikk tilbud om tilpasset opplæring
før det ble laget en sakkyndig vurdering.
Revisor finner at skolene i Bodø kommune har systemer for å vurdere om elevene trenger
tilpasset opplæring, og de prøver ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det
blir utarbeidet sakkyndig vurdering. Revisor finner også funn som tyder på at ressursmangler
og fravær påvirker muligheten til tilpasset opplæring. Slik nevnt i vurderingene på forrige
kriterie kan manglende forebygging bidra til flere elever som kan utvikle behov for
spesialundervisning senere. Bodø kommune bør derfor sikre at tilpasset opplæring blir
gjennomført i praksis.
2.1.3 Sakkyndig vurdering
➢ PPT i Bodø kommune skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering
der loven krever det.
FAKTA
PPT skriver i årsmeldingen for 2020 at det er et uttalt mål at flest mulig barn skal ivaretas
innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og at dette krever et godt tverrfaglig samarbeid.
PPT sier de bare utarbeider sakkyndig vurdering av elever som er henvist PPT, og anbefaler
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kun spesialundervisning i de tilfellene eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet.
PPT sier de følger rutiner anbefalt i veileder om spesialundervisning og veileder om
spesialpedagogisk hjelp i sitt arbeid. PPT sier likeverdighetsprinsippet står sentralt i
vurderingene, og at det betyr at elevene skal behandles ut fra sine ulike behov, og at de skal
bli møtt med utfordringer som de kan strekke seg etter. Det er en målsetting om at det skal
gjøres mest mulig likt på tvers av skolene. PPT-lederen presiserer at «lik diagnose» ikke
nødvendigvis krever «lik behandling», og at det må gjøres individuelle vurderinger i hver
sak. Opplæringstilbudet skal legges til rette slik at eleven får utnyttet sitt potensiale så godt
det lar seg gjøre. PPT sine saksbehandlingsrutiner ved henviste elevsaker er følgende:
•

Inntakssamtale med elev og foresatte.

•

Innhenting av informasjon fra skolen (kontaktlærer og eventuelt rektor),- i dette
ligger pedagogisk rapport og annen informasjon (for eksempel rapport fra
helsetjeneste).

•

PPT gjør nødvendig utredning (samtaler med eleven, observasjoner og aktuelle
tester).

•

PPT vurderer det ordinære opplæringstilbudet, - hvilke tiltak kan eventuelt settes i
verk innenfor ordinær allmennpedagogisk tilrettelegging.

•

PPT konkluderer med om eleven har rett til spesialundervisning eller ikke.

•

Sakkyndig vurdering utarbeides med anbefaling om tilrettelegging av
opplæringstilbudet. Her beskrives innhold, omfang og organisering.

PPT-lederen forteller at en sakkyndig vurdering er en skjønnsmessig vurdering som gjøres av
dyktige fagfolk. Det kan selvfølgelig skje at vurderinger gjøres ulikt, for å prøve å unngå det
drøftes sakkyndige vurderinger gjennom kollegaveiledning sier PPT-leder. Alle sakkyndige
vurderinger godkjennes også av leder.
PPT forteller at de i noen saker utarbeides sakkyndige vurderingen innen rimelig tid, men at
det ofte er for lang saksbehandlingstid. Bakgrunnen for det mener de selv er at det er for
mange henvisninger, og økende antall de siste årene.
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I Bodø kommunes årsmeldingen 2020 om PPT står det:
«Skoleåret 2019/2020 mottok tjenesten 400 henvisninger på individsaker (279 gutter og 121
jenter). Det er en nedgang på 81 saker fra foregående år. Samtidig økte ventetid på
individsaker fra 107 dager til 152 dager. Dette er en helt klar konsekvens av nedstegningen i
forbindelse med Korona. Det var flere måneder vi ikke hadde anledning til å gjøre utredninger
på enkeltbarn. Det jobbes nå systematisk for å få ned ventetiden pr sak. Pr. nå har vi 999
aktive saker.»

Veilederen spesialundervisning krever at sakkyndig vurdering skal skje innen rimelig tid da
eleven bør få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, det står i punkt 6.5 at en
total saksbehandlingstid på over tre måneder kan være for lang tid. Stikkprøvene som er tatt
ved skolene viser at det tar om lag et år fra henvisningen sendes til PPT før sakkyndig
vurdering foreligger. Revisor har ikke vurdert innholdet i de sakkyndige vurderingene.
Barnehage- og skolesjefen opplever at samarbeidet mellom skolene og PPT er godt.
Tilbakemeldingene til grunnskolekontoret fra rektorene er at det varierer om man får den
sakkyndige vurderingen innen rimelig tid.
Barnehage- og skolesjefen viser til overordnet del av læreplanen der målsetningen er å
fremme mangfold, inkludering og at elevene kan tilhøre et felleskap. Med bakgrunn i dette
stiller han spørsmål ved noen av tilrådningene fra PPT som kan føre til stigma, dette gjelder
spesielt små vedtak der eleven har de samme målene som resten av elevene.
Barnehage- og skolesjefen mener det er ønskelig at PPT i større grad ser på klassens sitt
behov fremfor det individuell, og at tilrådningene i større grad er tiltak for elever i
fellesskapet. Tilrådningene bør etter hans mening omfatte hvordan behovene kan ivaretas og
løses innenfor de eksisterende rammer og ressursene man har i klasserommet, og ikke i egen
gruppe. Samtidig at tilrådning om spesialundervisning gjøres mer likt på tvers av skolene.
Barnehage- og skolesjefen sier at dette er et tema som blir drøftet gjennom kompetanseløftet.
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Barnehage- og skolesjefen forteller at PPT mener skolene bør henvise færre elever, og
skolene mener PPT ikke bør tilråde spesialundervisning for så mange som de gjør. Han
mener rektorene kan oppleve press fra foresatte om utredning, det er en utfordring de må
kunne håndtere. Barnehage- og skolesjefen ønsker at tilrådningen fra PPT i flere tilfeller enn
tidligere kan være tilrettelegging innenfor ordinær undervisning. Spørsmålet om hva man
legger i begrepet spesialundervisning, og hva det innebærer i praksis er interessant i denne
sammenheng sier barnehage- og skolesjefen.
Rektoren på Tverlandet skole er veldig fornøyd med PPT-rådgiverne på deres skole, det er et
godt samarbeid og de vet hvordan skolen arbeider. Rektoren trekker frem at PPT-rådgiverne
på deres skole skriver gode vurderinger som gjør at målene er forståelige. Rektoren sier det
kan være utfordrende siden skolen har veldig mange med spesielle behov. Ved noen tilfeller
har rådgivere ved andre skoler skrevet sakkyndig vurderinger, og rektoren sier at i noen av
disse har det vært vanskelig å forstå hva tilrådningen innebærer. Rektoren forteller at det
beste er når det er PPT-rådgiver på deres skole som skriver sakkyndig vurdering fordi de
kjenner skolen bedre, og har en felles forståelse om sakene.
Ved Østbyen skole forteller rektoren at det er en fordel at PPT er på skolen fordi man kan
drøfte elever eller undervisningsmetoder, samt tips til undervisning uten å henvise. De kan i
noen saker være involvert før det drøftes i tverrfaglig team. PPT-rådgiverne kjenner skolen,
trinnene og lærerne, og den uformelle kontakten er fin å ha sier rektoren. Rektoren opplever
det som en stor endring etter at PPT fikk kontorsted på skolen, det var definitivt en forbedring
fordi kompetansen er tilgjengelig, og kan brukes helt konkret.
Rektoren ved Østbyen skole sier det er venteliste hos PPT, og at det som regel tar det 3-6
måneder før de får ferdig utredning/sakkyndig vurdering. Dette har vært mer utfordrende
under koronapandemien, spesielt i begynnelsen. For eleven er det ingen endring før og etter
henvisningen, eller i ventetiden sier rektoren. Tilpasningen fortsetter frem til sakkyndig
vurdering og vedtak foreligger. Rektoren forteller at det som kommer frem i sakkyndig
vurdering sjeldent er en overraskelse, bakgrunnen er tett samarbeidet med PPT underveis.
Hvis det er andre PPT-rådgivere som gjør vurderingen er rådgiveren fra vår skole også
involvert. Rektoren mener PPT lager gode sakkyndige vurderinger.
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Rektoren ved Bankgata ungdomsskole forteller at de opplever samarbeidet med PPTrådgiverne på skolen som veldig bra, og at de er en ressurs for skolen. Det er etter rektors
mening er positivt å kunne gå rett over gangen for å drøfte saker. Rektoren sier at det ikke
alltid er de samme PPT-rådgiverne som skriver sakkyndig vurdering for alle elevene deres,
spesielt i overgangen fra barneskole og ungdomsskole. Hvis det er en annen PPT-rådgiver
enn de på skolen har de en dialog med dem om organisering, og hva skolen ønsker å tilby.
Rektoren ved Bankgata skole forteller at arbeidet med sakkyndig vurdering før korona gikk
ganske greit, men at det etter koronapandemien start har vært lang ventetid. Bakgrunnen for
det kan vært at de i en periode ikke fikk lov å møte elevene og utrede dem, sier rektoren.
Rektoren forteller også at elevene som begynte i åttende klasse høsten 2021 hadde ikke
sakkyndig vurdering fra barneskolen da de startet på Bankgata ungdomsskole. Derfor hadde
de bare en gammel sakkyndig vurdering fra 4.-5.klasse. Rektoren sier at når det gjelder disse
elevene har det vært tett kontakt med barneskolen.
De fleste av lærerne som har svart på spørreundersøkelsen, 41 stykker, er enige i påstanden
«Det tar langt tid fra skolen melder inn til PPT til den sakkyndige vurderingen
foreligger», åtte er uenig og fem har svart vet ikke. 41 lærere er generelt fornøyde med
samarbeidet med PPT. Tre har svart at de ikke er fornøyde og åtte har svart at de ikke vet. 29
av lærerne mener skolen og lærerne får tilstrekkelig hjelp fra PPT, 16 lærere er uenig og åtte
har svart at de ikke vet. 44 lærere mener tilstedeværelsen til PPT på skolene er viktig for
arbeidet med elever med særlige behov, fem er uenige og fire har svart at de ikke vet.
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Noen lærere fra spørreundersøkelsen har valgt å kommentere følgende:

«PPT må få tilført flere ressurser slik at de kan bidra mer i skolehverdagen, og at elever
slipper å vente så lenge på sakkyndig vurdering.»
«Innenfor våre rammefaktorer er vi på min skole flinke på tilrettelegging og
spesialundervisning. Vi har også svært dyktige rådgivere i PPT som alltid er der for oss. Jeg
er ofte innom med et spørsmål, og blir alltid møtt med svar og veiledning. Det er veldig godt å
kunne drøfte med PPT. Å ha PPT på skolene er gull verdt.»
«Min opplevelse er at organisering av spesialundervisning er noe tilfeldig. Vi har liten
involvering av PPT i hvordan vi skal jobbe med hver enkelt elev. Det er sakkyndig vurdering,
IOP og samarbeidsmøter. Men man får i liten grad hjelp eller veiledning i det daglige. Målet
er klart og forslag til metode, men man får liten hjelp til å finne konkrete opplegg eller hva
man skal gjøre om eleven ikke utvikler seg i møte med undervisningen. Da kan man ofte stå i
stampe. Dette frustrerer ofte både eleven og pedagog. Så er det ofte disse timene ryker på
grunn av fravær. Kanskje er det mange voksne som er involvert i samme fag med eleven. To
timer med den læreren og to timer med den læreren. Dette kan gjøre det utfordrende både for
lærer og elev. I mange situasjoner har man liten kompetanse i møte med elever som har
spesielle utfordringer»

Ti foresatte mener PPT var involvert i arbeidet for å legge til rette for deres barn, og det er en
som er uenig i påstanden.
REVISORS VURDERING
Alle informanter revisor har snakket med mener samarbeidet mellom PPT og skolene i Bodø
kommune fungerer godt. Rektorene forteller at de i all hovedsak er fornøyd med de
sakkyndige vurderingene. Det kommer frem at det er lang ventetid på sakkyndig vurderinger,
og at det har vært en utfordring spesielt under koronapandemien. Revisors vurdering er med
bakgrunn i veileder om spesialundervisning at saksbehandlingstiden er for lang.
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Revisor bemerker at det er en bred definisjon av spesialundervisning som brukes av PPT, de
viser til loven som sier at elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet skal ha tilbud om spesialundervisning. Revisors vurdering er at det bør
være like retningslinjer for hvilke elever som har krav på spesialundervisning som følger
lovverket på feltet for å sikre likhetsprinsippet. Revisor presiserer at behovene til eleven
kommer først, men at like tilfeller i Bodøskolene bør behandles likt. Med dette mener revisor
at kommunen bør definere en grense mellom hva som er tilpasset opplæring, og hva som er
spesialundervisning.
Revisor finner at Bodø kommune utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det, men
det er lang saksbehandlingstid. Kommunen bør sørge for en klar definisjon av
spesialundervisning.
2.1.4 Vedtak om spesialundervisning
➢ Bodø kommune skal ha nødvendig kompetanse, oversikt og kapasitet til å fatte
vedtakene om spesialundervisning.
FAKTA
Målsetning
Det er satt en målsetning for elever med spesialundervisning om 6,5% fra 2022, tidligere har
målsetningen vært 8%. Slik det er redegjort for innledningsvis i kapittelet har Bodø kommune
ligget mellom 7,4 % og 11,2 % elever med vedtak om spesialundervisning i perioden 20152020. I 2020 gikk prosentandelen noe ned til 9% som er nærmere sammenlignbare kommuner
enn tidligere.
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Med bakgrunn i lærernormen mener barnehage- og skolesjefen det er rom for at flere kan få
sitt tilbud innenfor ordinær undervisning. Han sier:

«Det må man bli flinkere til å synliggjøre. Man kan dermed få ned andelen elever med små
vedtak og utvidet opplevelsen av hva som er ordinær opplæring. Jamfør Kompetanseløftet
der det er en utvidet forståelse og praktisering av den ordinære opplæringen.»

Barnehage- og skolesjefen nevner at ved Alstad barneskole og Alstad ungdomsskole har de i
flere år arbeidet med tolærersystemet der man organiserer opplæringen på en annen måte. De
har hatt lavt sykefravær, og få elever med vedtak om spesialundervisning over en periode.
Skolene fikk presentere sitt arbeid på et rektormøte for å være til inspirasjon for de andre
skolene. I GSI-rapporten levert til revisor har Alstad barneskole og Alstad ungdomsskole lav
andel elever med spesialundervisning i perioden 2017-2022, og sunket over tid.
Barnehage- og skolesjefen sier at noe av årsaken til at det har vært mange elever med vedtak
om spesialundervisning de siste årene er mange henvisninger fra skolene, og tilsvarende
mange tilrådninger om spesialundervisning fra PPT. På samme tid sier skolesjefen at elevene
i Bodø har over gjennomsnittlig gode grunnskolepoeng ved avslutning av grunnskolen. Det
bekreftes i kommunebarometeret som tidligere nevnt. Barnehage- og skolesjefen trekker frem
at det har vært en tydelig nedgang fra 2019 til 2020, og at det beror på at man har gjort grep i
skolene.
Barnehage- og skolesjefen sier at tidligere fikk elever med behov for logoped vedtak om
spesialundervisning. Det gjøres litt ulikt i kommunene. Også for medisinske
oppfølgingsbehov er det ikke gode nok systemer. Alt annet av ressurser som brukes går av
potten som skal gå til spesialundervisning. Barnehage- og skolesjefen innrømmer at det er et
ryddearbeid for å skille ut de som kun skal ha spesialundervisning etter loven, og mener det
gjelder de elevene som ikke følger de samme målene i læreplanen som de andre elevene. Det
kan også være for elever som trenger veldig spesiell tilrettelegging. Resterende elever kunne
hatt tilpasset opplæring innenfor ordinær undervisning.
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Revisor har gjennom rapportering til GSI funnet følgende fordeling av elever med de minste
vedtakene (1-75 timer) de fem siste skoleårene:

Figur 13: Elever med 1-75 timer spesialundervisning i Bodø kommune 2017-2022, kilde: GSI

PPT mener det er vanskelig å svare på hvorfor det har vært en stor andel med elever med
vedtak om spesialundervisning blant skolene i Bodø kommune. PPT har en forståelse av at
skolene fatter vedtak på bakgrunn av PPT sine tilrådning i den sakkyndige vurderingen, og de
opplyser at de ikke fører tilsyn med vedtakene.
Rektoren ved Tverlandet skole sier at de har drøftet i tverrfaglig team hvorfor de har høy
andel med spesialundervisning, men det er ingen klare svar. Rektor trekker frem stor
arbeidsmengde og komplekse saker som en mulig forklaring.
Rektoren ved Østbyen skole sier at det har vært drøftinger med PPT i rektormøtene om
hvorfor det er mange elever med vedtak om spesialundervisning i Bodø kommune. Rektoren
stiller spørsmålet om det henvises for mange fra skolene sin side, eller om det er for mange
som tilrådes spesialundervisning av PPT. På Østbyen skole mener rektoren det handler om å
ta foresatte, elever og lærere på alvor. De vil undersøke at de gjør alt de kan for eleven, etter
drøfting i tverrfaglig team, og henvisning til PPT fører det ofte til sakkyndig vurdering og
vedtak. Rektoren sier målet er mer tilpassing i ordinær opplæring i klassen, men presiserer at
det krever at man har ressurser til å følge det opp. Hjertesukket fra lærerne mener rektoren er
at de ønsker å gjøre mer, og at tilpasningene er noe som alle elevene har godt av.
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Rektor ved Bankgata ungdomsskole forteller at tematikken, og målsetningen for kommunen
er diskutert på rektormøtene. Rektoren sier at det ikke er målsetningen som styrer om de
tilmelder eller gjør vedtak om spesialundervisning, det er elevens behov.
Vedtak om spesialundervisning
Alle rektorene viser til en felles mal for vedtak om spesialundervisning, og at et eksempel på
vedtaksbrev kan benyttes. Stikkprøvene viser at alle elever som er valgt ut har et vedtak om
spesialundervisning. Noen av stikkprøvene viser at det kan ta noe tid før vedtak fattes etter at
sakkyndig vurdering er klar. Det varierer fra 10 dager til seks måneder. Stikkprøvene viser at
kompetanse spesifikt ikke nevnes i vedtakene, kun hvilket fag spesialundervisningen skal gis
i. Rektorene sier det er underforstått at det er lærere med kompetanse i gitte fagområder.
Barnehage- og skolesjefen mener skolene har nødvendig kompetanse, oversikt og kapasitet til
å fatte vedtakene om spesialundervisning. I spørreundersøkelsen blant lærerne har 37 svart ja
på spørsmålet «Har den som fatter vedtakene om spesialundervisning på deres skole
nødvendig kompetanse, oversikt og kapasitet til å fatte vedtak?», tre har svart nei og 11
vet ikke.
Barnehage- og skolesjefen sier at elever kun får vedtak om spesialundervisning hvis
tilrådningen i sakkyndig vurdering anbefaler det, resterende vil dreie seg om tilpasset
opplæring i henhold til opplæringslovens §1-3. Hvis vedtaket avviker fra sakkyndig
vurdering skal det begrunnes, og skisseres hvordan tilrådningen skal kunne oppfylles slik at
eleven får opplæring i henhold til opplæringsmålene. PPT tilrår hvilken kompetanse lærerne
skal ha, og ofte blir lærer med den fagkompetanse i faget som eleven trenger
spesialundervisning i anbefalt. Utfordringer ved vedtak kan være om den sakkyndige
tilrådningen er utydelig, eller vedtak som må fattes i løpet av skoleåret på grunn av hvordan
opplæringen er organisert. Tilgang på personell og økonomi er den samme uavhengig av hvor
mange vedtak som fattes i løpet av året, og barnehage- og skolesjefen sier det er vanskelig å
flytte på personell i løpet av skoleåret.
PPT sier at elever ikke kan få vedtak om spesialundervisning når sakkyndig vurdering ikke
tilrår det. Rektorene bekrefter i intervjuene at de aldri har fattet vedtak om
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spesialundervisning om hvis ikke PPT har tilrådet det. Veileder for spesialundervisning
presiserer at sakkyndige vurderingen er ikke bindende, men at det er en rådgivende uttalelse
til den som skal fatte enkeltvedtaket.
På Tverlandet skole forteller rektoren at vedtak om spesialundervisning som oftest fattes for
ett år av gangen. Hovedregelen er at vedtakene fattes i juni, men noen ganger blir de ikke
fattet før september. Ved spesielle tilfeller av langvarig tilrettelegging og kombinerte vansker
kan rektoren fatte lengre vedtak på inntil tre år. Rektoren sier at det er tilfeller der ikke
sakkyndige vurderingen er fulgt, det kan være hvis den for eksempel er gammel, og det må
gjøres endring i timetall på ulike trinnene. Vurderingene om spesialundervisning gjøres i
samråd med lærer og elev. Rektoren mener det er en omfattende jobb da det er snakk om 100
vedtak i året, og at kvaliteten på derfor kan være litt ymse.
Rektoren på Tverlandet skole sier det har vært noen tilfeller der elever fra andre skoler har
hatt vedtak om en del timer spesialundervisning, og når de har kommet til dem trenger de
ikke det lengre. Det kan være mange årsaker som gruppesammensetning, miljø, hvordan
legge til rette og hvordan elevgruppen er sier rektoren.
Rektor ved Østbyen skole forteller at de følger de sakkyndige vurderingene i vedtak om
spesialundervisning. Revisor har mottatt en oversikt som viser at det var 24 vedtak i skoleåret
2019/2020. Rektoren sier at vedtaket i seg selv er ikke utfordrende, men rektoren løfter frem
at gjennomføringen og den totale situasjonen på trinnet gjør at det er mange hensyn som skal
ivaretas som ikke alltid er så lett. Rektor forteller at om vedtaket avviker fra sakkyndig
vurdering begrunnes det i vedtaket. Et eksempel var en elev fra en annen skole med et
omfattende vedtak om spesialundervisning, men hadde ikke det samme behovet lengre på
Østbyen skole. Sammen med foresatte og PPT diskuterte man behovet, og de var enig i
skolens vurdering. Da ble vedtaket avsluttet. Det er ikke så vanlig sier rektoren, det kan være
mange grunner til at det ble bedre for eleven og forskjeller fra en skole til en annen.
Rektoren ved Bankgata ungdomsskole forteller at det fattes om lag 30 vedtak hos dem i året,
og at vedtakene gjelder for et år av gangen. Vedtaket følger som regel den anbefalingen som
kommer i sakkyndig vurdering hvis den er relativt ny sier rektoren, og presiserer at det
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forutsetter at foresatte og elevene ønsker det. Rektoren sier at det er avvik mellom noen av
vedtakene og sakkyndig vurdering hvert år, spesielt i overgangen mellom barneskole og
ungdomsskole. Bakgrunnen er at den sakkyndig vurdering gjelder for hele ungdomsskolen,
da stemmer ikke samlet timeantall og det må justeres. Når det gjelder elever med store behov
forteller rektoren at de har overgangsmøter med foresatte og elevene et halvt år før de
begynner på ungdomsskolen for å få kjennskap til den enkelte. Skolen kan oppdager et større
behov enn det som er tilrådet fra PPT, da kan skolen skrive et enkeltvedtak med flere timer.
Rektoren ved Bankgata ungdomsskole forteller at det er greit å fatte selve vedtakene, og at
det som er utfordrende er at man ikke har ressurser og må tilpasse vedtakene etter det. Noen
vedtak blir avsluttet hvis det ikke behov lengre. Da snakker skolen med foresatte om det er
mulig å få det til innen tilpasset opplæring. Rektoren sier at foresatte er som regel enig, og det
blir gjort et vedtak om avslag eller avslutning av spesialundervisningen. Hvis foresatte er
uenig sier rektor at de som regel gjøre et vedtak om spesialundervisning. Dette gjelder i stor
grad de mindre vedtakene med færre timer forteller rektoren, og det gjelder ikke så mange
elever.
Rektoren ved Bankgata ungdomsskole forteller at noen mindre vedtak med få timer egentlig
ikke er spesialundervisning, og at det som oftest kunne blitt lagt til rette for gjennom tilpasset
opplæring. Rektoren sier at det er flere elever som får samme tilpasning uten å ha vedtak om
spesialundervisning. Når revisor spør hvorfor det er noen elever med samme tilpasset
opplæring, men noen med vedtak om spesialundervisning og noen som ikke har vedtak
forteller rektor at det kommer an på om eleven som kommer fra barneskolen har vedtak eller
sakkyndig vurdering derfra. Hvis eleven har det på barneskolen får de ofte videreført vedtak
når de kommer til ungdomsskolen. Derfor er det viktig å bli kjent med eleven, og se hvordan
de fungerer før man kan vurdere om det er tilstrekkelig med tilpasset opplæring.
En av rektorene forteller at noen elever har vedtak om spesialundervisning selv om de med
riktig hjelp fra annen instans ikke hadde hatt behov. Et eksempel er elever som ikke har
skolefaglige og læremessige problemer, men ikke klarer å være i ro. Skolen, foreldrene og
tverrfaglig team kan ønske at eleven blir utredet hos BUP, men de krever tilrettelegging i
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skolen og sakkyndig vurdering først. Det kan igjen bidra til at det tar lang tid før eleven får
hjelp.
Rapportering
Barnehage- og skolesjefen forteller at skolene rapportere inn til skoleeier en gang pr år der
det fremkommer hvor mange elever som er tilmeldt PPT, hvor mange elever som har
sakkyndig tilrådning og vedtak, samt omfang og organisering. Rapportene legger grunnlag
for et årlig ressursmøte med fordeling av ressurser til skolene. Rektorene forteller at de lager
oversikten til sin søknad om ressurser på bakgrunn av situasjonen på sin skole. Det bidrar
også til en kontroll fra grunnskolekontoret av arbeidet som gjøres på dette området i skolene.
Revisor har mottatt oversikten grunnskolekontoret henter ut fra Grunnskolens
Informasjonssystem (GSI) med bakgrunn i skolenes rapportering til utdanningsdirektoratet.
Årstimer som rapporteres inn er slik det er planlagt per 1. oktober, og skal være tall samlet
for både det som er brukt fram til 1. oktober, og det som er planlagt for resten av skoleåret.
Rektorene forteller at de hvert år rapporterer inn antall elever med vedtak om
spesialundervisning, og hvor store vedtakene er – altså hvor mange timer vedtaket omfatter.
Rektoren ved Østbyen skole sier det tidligere var slik at skolen fikk tildelt ressurser direkte
opp mot hvilke behov skolen hadde på de ulike trinnene, men nå er det mer slik at en
overordnet 50% skal dekke spesialundervisningen på trinnet. Så blir det skolens jobb å
prioritere. Rektoren sier de redegjøre for hvilke behov de har, og tar imot det man får tildelt.
Rektoren kunne ønsket seg flere timer til tilpasset opplæring og spesialundervisning, da de nå
må prioritere innenfor begrensede ressurser. Rektoren nevner at det ikke tilføres nye ressurser
i løpet av året selv om nye elever skal spesialundervisning.
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen blant lærerne viser følgende:
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Påstand "Flere av elevene som har spesialundervisning
kunne hatt tilpasset opplæring innenfor rammene av det
ordinære tilbudet"
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Figur 14: Spørreundersøkelse blant lærerne, kilde: easyquest. N=122.

Revisor har spurt lærerne utdype svaret om de er enige i påstanden, her er svarene som kom
inn:
«Uklart skille da elever kan ha individuell opplæringsplan (IOP) uten at de har behov for
spesialundervisning (de følger klassens plan med tilpasninger). Det er egentlig tilpasset
opplæring.»
«Flere har foreldre som tror spesialundervisning betyr grupperom. Noen teller timer. Elever
er forskjellige, fag er forskjellige, emner er forskjellige. Lese- og skrivevansker er kanskje
det mest utbredte som utløser spesialundervisning, og her mener jeg nesten alle kan dekkes
ved tilpasset opplæring eller økt lærertetthet.»
«Fordi oppgaver som gis i stor grad kan tilpasses innen samme mål, uten at det må en
individuell opplæringsplan til.»
«Det er heller motsatt. Flere elever som i dag mottar tilpasset opplæring, burde hatt
spesialundervisning.»
«Flere av elevene som i dag må få spesialundervisning på gruppe kunne med flere lærere i
klasserommet i de aktuelle timene vært ivaretatt i klasserommet med ekstra tilpasninger.»
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REVISORS VURDERING
Revisor mener det er positivt at skolene tilpasser tilrådningen i sakkyndig vurdering etter
skoletrinn og timeantall, og vurderer behovet til eleven når de fatter vedtak om
spesialundervisning.
Revisor viser til reduksjon i elever med vedtak om få timer spesialundervisning, det kan
sammen med uttalelser fra grunnskolekontoret indikere at det er gjort et opprydningsarbeid
med tanke på hva som skal gi vedtak om spesialundervisning, og hva som kan legges til rette
for innenfor ordinær undervisning og tilpasset opplæring.
På samme tid oppfatter revisor at rammen for spesialundervisning fremdeles ikke er bestemt,
verken i skolene eller i PPT. Flere informanter nevner at når eleven følger like mål som
resten av klassen kan skolen tilpasse opplæringen innenfor ordinær undervisning. Det er en
annen definisjon enn det PPT trekker frem. Kommunen bør klart definere hva som gir rett til
spesialundervisning og ikke, samt at det er likt i kommunen. Et eksempel er at retten til
spesialundervisning i utgangspunktet omfatter opplæring, og ikke behandling av ulik
karakter.
Revisor legger merke til at noen lærere er enig i at flere av elevene med spesialundervisning
kunne hatt tilpasset opplæring innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Revisor bemerker
uttalelsen fra rektorene om at det kan skje store endringer i vedtak ved bytte av skole. Selv
om det kan være andre grunner til dette er det etter revisors vurdering en indikasjon på at man
kan jobbe mer ensrettet med spesialundervisningen, og dele erfaringer på tvers. Det bør ikke
avhenge hvilken skole eleven går på i kommunen hvilket tilbud som gis.
En skole blir trukket frem som et godt eksempel med få elever med spesialundervisning, lavt
sykefravær og så videre. Slike eksempler bør man lære av, og grunnskolekontoret kan ta en
mer aktiv rolle i å påvirke skolene til å arbeide mer enhetlig på området.
Revisor finner at skolene i Bodø kommune har nødvendig kompetanse, oversikt og kapasitet
til å fatte vedtakene om spesialundervisning. Revisor bemerker at definisjonen av
spesialundervisning har vært uklar, og at det kan være en av årsakene til at Bodø kommune
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har hatt flere elever med vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare kommune.
Kommunen bør sørge for en klar definisjon av spesialundervisning.
2.1.5 Elevens medvirkning og barnets beste
➢ Bodø kommune skal sikre medvirkning fra elev og foresatte, og barnets beste, i
arbeidet med spesialundervisning.
FAKTA
Flere av malene skolene har levert inneholder egne punkter der barnets mening om
situasjonen skal redegjøres for. Revisor finner det både i malene om henvendelse til
tverrfaglig team, henvisning til PPT, pedagogisk rapport og årsrapporten. Det er et eget punkt
i malen om henvisning til PPT der foresatte må skrive under. I malen er et mulig vedlegg
foresattes skriftlige vurdering av elevens situasjon og behov for hjelp. Malen til IOP
inneholder ikke et eget punkt om hva eleven selv tenker og ønsker.
Stikkprøvene som er tatt viser at samtlige foresatte har skrevet under henvisningen om
sakkyndig vurdering fra skolen til PPT. Det mangler i ett tilfelle der dokumentet er sendt til
arkiv. Når det gjelder samtykke før vedtak om spesialundervisning er ikke dette dokumentert
skriftlig, rektorene mener det er ivaretatt gjennom samarbeidsmøte med PPT der sakkyndig
vurdering gjennomgås der foresatte deltar. Stikkprøvene viser at barnets beste ikke er et eget
punkt i vedtakene om spesialundervisning, men rektorene mener at det er ivaretatt med
bakgrunn i at vedtaket bygger på sakkyndig vurdering som skal vurdere barnets beste.
PPT-lederen mener barnets beste sikres gjennom barnets medvirkning i hele prosessen, og at
elevens stemme i rapporter og sakkyndig vurdering de siste årene i større grad har blitt
skriftliggjort.
Barnehage- og skolesjefen forteller at foresatte blir involvert tidlig gjennom for eksempel
kontaktmøter, og det legges til rette for stor grad av medvirkning med tanke på eventuell
henvisning. Foresatte skal også skrive under henvisningen til PPT, samt vedtaket fattes på
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bakgrunn av sakkyndig vurdering som også skal vurdere barnets beste. Han forteller at IOP
skal utarbeides i samarbeid med eleven og foresatte.
Intervjuene med rektorene viser at skolene ønsker å involvere foresatte og elever på en god
måte. Rektor ved Tverlandet skole sier:
«Foresatte skal være de første som får vite om en bekymring, det er tett dialog og vi ønsker
deres innspill i hele prosessen.»

Rektorene forteller at tilpasset opplæring gjennomføres i samarbeid og dialog med foresatte,
blant annet gjennom kontaktmøtene. Tilrettelegging og utprøving av tiltak er alltid drøftet
med foresatte, enten i foreldremøte, kontaktmøte eller om saken har vært innom tverrfaglig
team. Om saken skal drøftes i tverrfaglig team deltar foresatte ofte på møtet forteller
rektorene. Rektorene bekrefter at de foresatte leser igjennom henvisning til PPT, og skal
skrive under henvisningen før den sendes til PPT. De foresatte blir også oppfordret til å
skrive sine vurderinger av utfordringene.
Rektorene mener PPT inviterer foresatte inn på en oppstartsamtale for kartlegging av eleven,
og at den sakkyndig vurdering ikke ferdigstilles før det er gjennomgått med foresatte. Eleven
blir også spurt om de vil delta på de ulike møtene, det kommer litt an på alder og situasjon.
Rektorene mener det er gode rutiner for å ivareta dette.
Vedtaket om spesialundervisning fattes slik at foresatte har mulighet til å klage på
avgjørelsen, men ofte er de er enig med PPT og målene som blir satt opp forteller rektorene.
Rektorene sier at de prøver å legge vekt på barnets beste i vedtaket, elevene ønsker ofte å
være sammen med de andre elevene. Rektoren på Bankgata sier at det noen ganger er slik at
ikke vedtakene er det beste for den enkelte, det begrunnes med lite ressurser til
gjennomføring. Et eksempel er at eleven får hjelp i grupper i stedet for hjelp i klassen som er
det som skolen primært ønsker å tilby. Det er ikke alltid rektorene har snakket med eleven før
vedtaket fattes, men de tar utgangspunkt i beskrivelsen i sakkyndig vurdering. For elevene
med spesialundervisning bruker rektorene også årsrapporten til å vurdere hva barnet vil.
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Rektoren ved Østbyen skole uttrykker at medvirkning og hva eleven er motivert for har blitt
mye mer vektlagt de senere årene noe som kan bidra til at spesialundervisningen treffer
bedre. Rektor ved Bankgata ungdomsskole forteller at de alltid involverer eleven i arbeidet
med tilpasningene som gjøres, elevene må ønske å ha tilbudene derfor er det viktig at det er
etter deres ønsker.
Rektoren ved Bankgata ungdomsskole forteller at de fikk noen tilbakemeldinger fra
statsforvalteren etter tilsynet om medvirkning fra elevene i drøftingene og evalueringene av
tiltakene. Det mener rektoren skolen gjør, men at det ikke var dokumentert og synliggjort
godt nok for statsforvalteren. Med bakgrunn i det sier rektoren at det er gjort endringer i
årsrapporten der det nå er en egen del der eleven skal bli hørt, og får si sin mening. Rektoren
forteller at de har jobbet med tilbakemeldingene fra statsforvalteren, men at det enda er et
pågående arbeid. Med bakgrunn i statsforvalterens rapport presenterte rektorene ved skolene
som var med i tilsynet og PPT rapporten på et fellesmøte for rektorene i kommunen.
Lærere ble spurt i spørreundersøkelsen om de mener elever og foresatte får god informasjon
før sakkyndig vurdering. 37 av lærerne er enig i påstanden, en er uenig og 14 har svart vet
ikke. De blir også spurt om de mener elever og foresatte får muligheten til å medvirkning i de
ulike stadiene, samlet resultater vises i grafen under:

Påstander spørreundersøkelse lærere
16
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Figur 15: Spørreundersøkelse lærere, kilde: easyquest. N=122
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26 lærere er uenig i at eleven får gi sin vurdering av egen situasjon i årsrapporten. 13 lærere
er enig i at de får gi sin vurdering, og 13 har svart vet ikke. Påstanden «Barnets beste blir
vurdert i vedtak om spesialundervisning» er 37 lærere enig i, tre uenig og 11 vet ikke.
Syv foresatte til barn med vedtak om spesialundervisning har i spørreundersøkelsen svart at
de er uenige i påstanden «Skolen tok kontakt med meg/oss om vurderinger og utprøvning
av tiltak før sakkyndig vurdering ble laget». To er enige i påstanden, og to har svart vet
ikke. Samtlige i undersøkelsen ga samtykke til henvisningen i forkant av sakkyndig
vurdering. Ti mener de ga samtykke før vedtak om spesialundervisning, mens en har svart vet
ikke. Når det gjelder god informasjon har de foresatte svart slik:

Figur 16: Spørreundersøkelse foresatte, kilde: easyquest. N=105

Seks av de foresatte er enig i påstanden «Følte dere at du og barnet ditt ble hørt og fikk
medvirke til innholdet i vedtak om spesialundervisning», tre er uenig i påstanden og to har
svart vet ikke. Når det gjelder evaluering av undervisningen har de foresatte svart slik:

Salten kommunerevisjon IKS - 2022

59

Bodø kommune – Spesialundervisning

Figur 17: Spørreundersøkelse foresatte, kilde: easyquest. N=105

To foresatte kom med utdypende kommentar i spørreundersøkelsen:
«Vårt barn har hatt spesialundervisning helt fra første klasse. Det formelle med vedtak om
spesialundervisning, IOP, sakkyndig vurdering er på plass, men savner mer involvering
underveis. Barnet har nok aldri blitt involvert i dette så vidt vi vet. Det er ofte snakk om
ressurser og mangel på dette. Vi har en følelse at det er helt avhengig av hvilke lærere som er
dedikerte til oppgavene når det er snakk om utbytte. Vårt barn profitterer helt klart på mindre
grupper i forhold til læringsutbyttet. Vår bekymring i forhold til skolen er mangle på
ressurser. Det har over tid vært mye fravær blant lærerne noe som har vært uheldig for alle
barna. Det har vært problemer med å vikarer. Dette ser vi har vært uheldig for læringsutbyttet
for vårt barn som fungerer best ved stabile læringsforhold.»
«Mitt barn ble utredet for dysleksi tidlig i barneskole, har opplevd treghet knyttet til
spesialundervisning i alle skoletrinn og alle skoler siden da (barneskole, ungdomsskole og
videregående). God hjelp når det blir iverksatt, men det tar altfor lang tid. Hver gang, ved
lærerbytte, skolebytte osv. Virker som om alle skal gjøre opp en ny vurdering, til tross for at
utredning ble gjort for rundt 8 år siden, og har vært revurdert i etterkant.»
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REVISORS VURDERING
Revisors vurdering er at malene skolene har legger til rette for medvirkning fra foresatte og
elever. Samtykke før henvisning er dokumentert i stikkprøvene og rektorene vektlegger det i
intervjuene, noe revisor mener er positivt.
Rektorene mener det blir ivaretatt gjennom tett dialog og involvering i alle faser. Revisor
bemerker at rektorene ikke synliggjør vurderingen av barnets beste i eget punkt når de fatter
vedtak om spesialundervisning, og at malen for IOP ikke inneholder punkt om hva barnet
mener. Selv om det er gjort vurderinger i sakkyndig vurdering er det endelig vedtak om
spesialundervisning og IOP som legger endelige føringer for omfang, innhold og organisering
spesialundervisningen skal ha, samt hvilken kompetanse de som gjennomfører opplæringen
skal ha. Revisor viser til at rektorene trekker frem at ressursene de har til rådighet påvirker
vedtaket, og at ikke alltid barnets beste prioriteres.
Resultatene i spørreundersøkelsen viser at over halvparten av lærerne som har svart mener
det er medvirkning i de ulike stadiene, selv om en del har svart at de ikke vet. Revisor
bemerker at 20 lærere er uenig i at elever og foresatte får mulighet til medvirkning i
utformingen av IOP. På samme tid har halvparten av lærerne som deltok i
spørreundersøkelsen svart at eleven ikke får gi sin vurdering av egen situasjon i årsrapporten.
Noen av de foresatte som har svart på spørreundersøkelsen mener det har vært lite
informasjon, og at ikke eleven får medvirke tilstrekkelig.
Revisor er enig med rektorene som sier at medvirkning et grunnlag for god tilrettelegging, og
kan bidra til at barna får motivasjon og den ønskede progresjonen. Opplæringsloven krever at
tilbudet om spesialundervisning skal utformes i samarbeid med eleven og foresatte, og det
skal legges stor vekt på deres syn. Etter revisors vurdering kommer arbeidet opp mot
foresatte godt frem i skolenes redegjørelse, men barnets stemme kunne vært tydeligere.
Revisor finner at Bodø kommune delvis sikrer medvirkning fra elev og foresatte i arbeidet
med spesialundervisning. For lite medvirkning fra eleven til å finne passende tiltak kan være
en av årsakene til at Bodø kommune har hatt flere elever med vedtak om spesialundervisning
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enn sammenlignbare kommuner. Når det gjelder ivaretagelse av barnets beste i arbeidet med
spesialundervisning kan dette komme tydeligere frem i vedtaket.

2.2 Dokumentering og evaluering av spesialundervisningen
Andre problemstilling som undersøkes er:
«I hvilken grad blir spesialundervisningen dokumentert og evaluert i skolene i Bodø
kommune?»
Utledede revisjonskriterier:
➢ Alle elever som får spesialundervisning i Bodø kommune skal ha en
individuell opplæringsplan (IOP).
➢ Bodø kommune har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse på
skolene med tanke på spesialundervisning.
➢ Skolene i Bodø kommune skal en gang i året utarbeide en skriftlig oversikt
over den opplæringen eleven med rett til spesialundervisning har fått, og en
vurdering av utviklingen til eleven.
➢ PPT i Bodø kommune skal hjelpe skolene i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen
bedre til rette for elever med særlige behov.
2.2.1 Individuell opplæringsplan
➢ Alle elever som får spesialundervisning i Bodø kommune skal ha en
individuell opplæringsplan (IOP).
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FAKTA
Stikkprøver revisor har gjennomført viste at elevene med vedtak om spesialundervisning
hadde en IOP. I noen tilfeller tar det litt tid før IOP foreligger etter vedtak. Revisor har
mottatt mal som benyttes for utarbeidelse av IOP for skolene, den inneholder som nevnt ikke
et eget punkt om hva eleven selv mener.
Barnehage- og skolesjefen sier alle elever med vedtak om spesialundervisning skal ha en IOP
som konkretiserer mål, delmål og tiltak/organisering av undervisningen som ligger til grunn i
vedtaket. Han sier det finnes rutiner og maler for IOP, men at de alltid kan utvikles og bli
bedre. IOP skal være et arbeidsverktøy som gir retning og sikrer tilretteleggingen for elever
som har spesielle rettigheter. Barnehage- og skolesjefen forteller at elever noen ganger får
flere timer i IOP enn beskrevet i vedtaket.
Rektor på Tverlandet skole sier at læreren forholder seg til målene som står i sakkyndig
vurdering, og hvordan man skal jobbe med dette når de lager IOP. I skolens planer skal
lærerne ha spesialundervisning, det skal ikke være vikarer. Samtidig sier rektoren at
koronapandemien har ført til at det er mye fravær, og man ikke får gjennomført det som er
planlagt for klassen, og dermed heller ikke spesialundervisningen slik man har tenkt med
tanke på IOP. Rektoren mener det blir gitt et likeverdig godt tilbud til alle, men
konsekvensene av koronapandemien har gått ut over spesialundervisningen som tilbys i
skolen.
Rektoren ved Østbyen skole sier at alle elever som har vedtak har IOP, og at innholdet tar
utgangspunkt i sakkyndig vurdering. Rektoren sier de har gode rutiner som for eksempel
tidsfrist i september hvis vedtaket er fra skolestart, hvis ikke skal IOP være ferdig etter
sakkyndig vurdering er klar. Rektor forteller at det i noen tilfeller beskrives mer i IOP enn
sakkyndig vurdering tilsier, bakgrunnen er at det gjøres en individuell vurdering av lærerne
som kjenner elevenes behov godt. Det kan også være tilfeller der eleven deltar i en gruppe
som allerede gis som tilbud til andre, selv om ikke eleven har dette i sin sakkyndige
vurdering.
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Rektor ved Bankgata ungdomsskole forteller at IOP skal følge vedtaket om
spesialundervisning. Kontaktlæreren får ansvaret for opprettelsen, skriver på sine fag og får
de andre lærerne som skal inn til å skrive om sine fag. IOP skal ifølge rektoren sendes til
foresatte. IOP skal være er et redskap gjennom året forteller rektor, og mest mulig konkrete
mål som er mulig å evaluere underveis, i årsrapporten samt med foresatte i kontaktmøtene og
samarbeidsmøtene.
I spørreundersøkelsen blant lærerne var 44 enig i at alle elever med rett på
spesialundervisning har individuell opplæringsplan (IOP), en var uenig og syv har svart at de
ikke visste. Lærerne ble også spurt om de mener det jobbes på lik måte med
spesialundervisning i skolene i Bodø kommune, de har svart slik:

Påstand "Det jobbes på lik måte
med spesialundervisning i
skolene i Bodø kommune"
28
23

1
ENIG

UENIG

VET IKKE

Figur 18: Spørreundersøkelse blant lærer, kilde: easyquest. N=122

30 lærere er uenig i påstanden «Det er ikke gode rutiner for hvordan man skal følge opp
elever med spesialundervisning», 16 lærere er enig i påstanden og seks har svart vet ikke.
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En lærer fra spørreundersøkelsen forteller følgende:

«Overordnet mål er å ha mulighet til å gjennomføre store deler av spesialundervisningen i klasse,
og å ta ut elever alene eller i grupper etter behov og når det er hensiktsmessig. Dette har fungert
veldig godt, men på grunn av færre ressurser, må spesialundervisningen nå legges på tvers av
klasser, noe som fratar oss muligheten til å hele tiden vurdere hva som er best for eleven - og legge
til rette deretter.»
Åtte av de foresatte i spørreundersøkelsen var enig i påstanden «Mitt barn lærer bedre etter
at spesialundervisningen ble iverksatt», tre er uenig i påstanden. Når det gjelder om IOP er
bygget på vedtak om spesialundervisning er seks enige i det, fire uenige i påstanden og en har
svart vet ikke.
REVISORS VURDERINGER
Det er positivt at skolene har en mal for IOP, og revisor oppfatter det slik at alle elever har en
IOP som bygger på vedtak om spesialundervisning. Revisor bemerker at flere informanter
hevder at IOP kan omfatte flere timer enn vedtaket om spesialundervisning, selv om det i
veileder for spesialundervisning punkt 8.1 står følgende:

«IOP skal bygge på enkeltvedtaket om spesialundervisning. Den kan ikke inneholde nye eller
andre rettigheter for eleven enn de som kommer frem av enkeltvedtaket.»

Revisor merker seg at det kommer frem her, og i andre deler av fakta beskrivelsen at ikke alle
elevene får det tilbudet som er beskrevet i IOP, og at ikke timene erstattes om det er fravær.
Det begrunnes både med ressursmangel, koronapandemien og høyt sykefravær. Etter
dokumentasjonen revisor har mottatt er det ikke rapportert på om timene som er vedtatt er
gjennomført slik det skal, altså det reelle bruken av timer for hele skoleåret. GSI tallene viser
kun faktisk brukte timer fra august til oktober, de resterende månedene er antagelser. Revisor
sin vurdering er at tilbudet om spesialundervisning er påvirket av den vanskelige situasjonen
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skolene står i, og at dokumentasjon av reelt bruk av timer kan være en fordel da det kan
påvirke utviklingen til eleven.
Revisor finner at alle elever som får spesialundervisning i Bodø kommune har en individuell
opplæringsplan (IOP). Bodø kommune bør sørge for at IOP følger vedtak om
spesialundervisning, medvirkning av eleven sikres i arbeidet med IOP og at elevene får det
tilbudet som er beskrevet i IOP. Revisor bemerker at dette er grunnlaget for at eleven får den
hjelpen de trenger, og tilfeller der tilbudet ikke gis kan være en av årsakene til at Bodø
kommune har hatt flere elever med vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare
kommune.
2.2.2 Riktig og nødvendig kompetanse
➢ Bodø kommune har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse på skolene
med tanke på spesialundervisning
FAKTA
Spesialpedagogikk
Det er ikke satt krav om at lærere som gjennomfører spesialundervisning skal ha utdanning
innen spesialpedagogikk, PPT tilrår hvilken kompetanse læreren som skal utføre
spesialundervisningen trenger. Samtidig er muligheten for et godt læringsutbytte for elevene
større i spesialundervisningen enn i den ordinære undervisningen, når denne er gjennomført
av personer med spesialpedagogisk kompetanse.12 Spesialpedagogens nærvær i skolen kan
åpne for bedre forebygging og mulighet for raskere tiltak, og bedre kontinuitet med samme
oppfølger over tid.
Revisor har etterspurt og mottatt en oversikt over hvor mange lærere med spesialpedagogikk
som finnes på hver skole i Bodø for å belyse dette. Tallene er ikke alltid sammenfallende med

12

Barneombudet (2017)
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tallene som rektorene oppgir. Skolene har varierende antall lærere med spesialpedagogikk,
der noen har mange og noen få eller ingen noe som kan ha bakgrunn i skolestørrelse. Se
oversikt under:

Skolene Bodø kommune - studiepoeng spesialpedagogikk
Skole
Alberthaugen
Alstad B.
Alstad U.
Aspåsen
Bankgata
Bodøsjøen
Grønnåsen
Hunstad B
Hunstad U.
Kjerringøy
Løpsmark
Misvær
Mørkvedmarka
Rønvik
Saltstraumen
Saltvern
Skaug
Skjerstad
Skolen i Væran
Tverlandet
Østbyen
Totalt

Antall totalt ved skolen

Totalt antall studiepoeng

8
4

330
210

4

220

5

240

9
1
12

500
60
710

15
8
5
11

360
180
600

1
0

60
0

83

3470

Tabell 4: Spesialpedagogisk kompetanse skolene Bodø kommune, Kilde: Grunnskolekontoret

Barnehage- og skolesjefen presiserer at det i sakkyndige vurdering oftest tilrådes pedagog,
ikke spesialpedagog. Barnehage- og skolesjefen forteller at de ønsker økt kompetanse i
skolene, og at videreutdanning innen spesialpedagogikk er et prioritert område. Han sier det
er tilfeller der skolen bruker vikarer, og noen som ikke er lærere, til spesialundervisningen.
Rektor ved Tverlandet skole mener de har den kompetansen de trenger for å ivareta elevene
ved skolen, og at det alltid bra med spesialpedagogisk kompetanse. Rektoren ved Østbyen
skole sier de jobber for at alle skal ha tilstrekkelig kompetanse på trinnene for å ivareta alle
behov. Rektoren trekker frem relasjoner og barnets beste som viktig, derfor mener de på
skolen at kjente lærere ivaretar spesialundervisningen best. Rektoren forteller at det ikke
alltid er tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse på alle trinn i utgangspunktet, men at de
setter kompetansen inn på tvers der de trengs. Østbyen skole har to lærere med
spesialpedagogisk kompetanse i deltidsstillinger og en rådgivende pedagog.
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Rektor ved Bankgata skole sier de har tre spesialpedagoger, og den kompetansen knytter
skolen opp mot de elevene med størst behov og største utfordringene. Rektoren sier de ikke
bruker assistenter eller noen som ikke er lærer til spesialundervisningen med mindre det er
gode argumenter for det.
I spørreundersøkelsen har 16 lærere svart at de har spesialpedagogisk kompetanse, 36 har
svart at de ikke har det og en har svart vet ikke. 33 lærere mener at skolen deres ikke har nok
lærere med spesialpedagogisk kompetanse, fem er uenig og 15 har svart vet ikke.
Kommunebarometeret
Et nøkkeltall som måles i kommunebarometeret er andel lærere med kompetanse til å
undervise i norsk, engelsk og matematikk. På 1.-7. trinn har det vært en økning fra 64,09% i
2016 til 82,7% i 2020, og de siste fire årene har Bodø kommune ligget over det nasjonale
snittet. Når det gjelder 8.-10. trinn har andelen økt fra 35,93% i 2016 til 70,7% i 2020. I hele
perioden som er undersøkt er det nasjonale gjennomsnittet høyere enn i Bodø kommune.
Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning i 2020 er for 1.-7. trinn 98,83%, og for
8.-10. trinn 97,91%.
Ressurser
På spørsmål om PPT opplever at skolene har nok lærere for å ivareta tilbudet sier de at de
ofte får informasjon om at det er for lite ressurser.
Utdanningsdirektoratet har en oversikt over lærertetthet som viser følgende i Bodø kommune
for skoleårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022:
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Tabell 5: Lærertetthet, Bodø kommune 2019-2022, kilde: Utdanningsdirektoratet

Lærertetthet defineres som forholdet mellom det totale antallet elevtimer og det totale antallet
lærertimer, og tallene viser status per 1. oktober hvert skoleår. Man skiller mellom
lærertetthet i ordinær undervisning der elevtimer og ressurser til spesialundervisning og
undervisning i særskilt språkopplæring ikke med. I norm for lærertetthet (lærernormen) er det
lærertetthet i ordinær undervisning som benyttes. Norm for lærertetthet sier at det skal være
maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer på 5.-10. trinn.
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Kolonnen som kalles lærertetthet definert i figuren over er inkludert timer til
spesialundervisning og særskilt språkopplæring.13
Som vises over har Bodø kommune en lærertetthet som ligger innenfor normen. Alle skolene
revisjonen har undersøkt har også flere ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet
i norm for lærertetthet de aktuelle årene. Barnehage- og skolesjefen mener at skolene har nok
lærere for å ivareta tilbudet om tilpasset opplæring og spesialundervisning forutsatt at
lærernormen oppfylles. Revisor viser til økonomiplanen for 2022 der det står at med god
pedagogtetthet i ordinær undervisning burde flere elever kunne få sitt tilbud innenfor det
ordinære tilbudet.
På Tverlandet skole sier rektoren at det nå er en lærer i hvert klasserom, mens tidligere hadde
de mer muligheter til å styrke opp bemanningen og planlegge kursene som gikk. Før var det
for eksempel intensiv leseopplæring som lå fast på trinnet, sinnemestringskurs eller konkret
oppfølging av enkeltelever som noen lærere hadde ansvar for. Rektor sier at dette ikke er
mulig til lengre fordi det ikke er ressurser til det, det prioriteres å ha lærere i klasserommene.
Rektoren forklarer at de prøver å følge opp og ta alt allikevel, men at det har vært vanskelig,
spesielt de to siste årene. Rektoren sier:

«Selv om lærertettheten forteller en ting er realiteten fire lærere på tre klasser, og det betyr
en lærer i en klasse og en ekstra lærer 1/3 av tiden den dagen. Elevene er ikke tall, og det
skal være en lærer pr 15 elever, men elevene deles i større klasser.»

Rektoren på Tverlandet skole forteller at hun ikke tror lærerne mener det er stor
pedagogtetthet på skolen, men at hvis andre skoler får det til å fungere må man muligens
gjøre grep ved for eksempel å utnytte pedagogkompetansen bedre. Samtidig er det vanskelig
tidspunkt med ekstra mye fravær, og det viktigste nå er å ikke sende klasser hjem. Rektoren

13

Udir
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sier det ikke er vikarer å oppdrive i Bodø kommune, og et enormt høyt sykefravær som gir en
større byrde på de som er på jobb.
Rektoren på Østbyen skole sier at de er opptatt av at de skal ha nok ressurser til å ivareta både
de med ordinær undervisning og de med spesialundervisning. Rektoren mener de ikke har
nok lærere til å ivareta alle behov til enhver tid. Rektoren presiserer at det ikke kun er
ressurser i form av penger, at også kompetanse er viktig i den sammenheng. Rektoren sier:
«Det totale ressurstilfanget man har kan legge begrensinger på hvor mye vi klarer å
tilrettelegge og tilpasse.»

Når det gjelder koronapandemien sier rektoren på Østbyen skole at det har skiftet veldig
innenfor de to siste årene, og at det er vanskelig å si noe om hele perioden. Når samfunnet har
vært stengt har skolen hatt en del elever på skolen fordi noen ble definert som ekstra sårbare
elever forteller rektoren. Skolen hadde kontakt med elevene når de var hjemme, og for noen
elever fungerer felles undervisning på teams, mens andre trengte en daglig telefon fra
læreren. Rektoren sier at mange av de elevene med tilrettelegging eller spesialundervisning
trenger tettest oppfølging fra lærer. Rektoren forteller at det har skjedd at de har noen som
ikke er lærere til spesialundervisning, spesielt under koronapandemien har det vært
utfordrende å ha faglærere for alle med spesialundervisning. Nå når sykefraværet er så høyt
kan dette skje sier rektoren.
Rektoren ved Bankgata ungdomsskole forteller at det i perioden med hjemmeskole med
bakgrunn i koronapandemien ikke har vært mulig å gjennomføre spesialundervisning. Det har
vært åpen skole for de mest sårbare elevene. Elevene har nok mistet noen timer de som
egentlig har krav på det siden mars 2020 mener rektoren, men han tror det verste har vært at
undervisningen har vært mer oppstykket og uforutsigbart for elevene. Bakgrunnen for det
mener rektor er at det for mange elever er viktig at undervisningen blir slik det er tenkt, med
lærere de kjenner og forutsigbarheten i hverdagen. Rektorens generelle inntrykk er at lærerne
får det til å fungere og at de har klart det bra, men at det var enklere før koronapandemien.
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Når det gjelder ressurser generelt mener rektoren ved Bankgata ungdomsskole at i en ideell
verden kan vi hjelpe alle elevene inne i klasserommet, og ha to lærere tilgjengelig i hver
klasse. Nedskjæringene i skolen gjør at det er vanskelig å få til det, og da blir noe av
spesialundervisningen i skolen organisert i grupper på tvers i stedet for at de kunne fått
spesialundervisningen i klassen forteller rektoren. Rektoren tenker det er synd, og vil helst ha
nok ressurser til å kunne ha alle elevene i egen klasse siden elevene gjerne vil være i sin
klasse. Generelt forteller rektoren at de forholder oss til fag, hvis en elev skal ha
spesialundervisning i norsk skal læreren være norsklærer. Rektoren sier at det ikke presiseres
i enkeltvedtaket, men at det er en selvfølge at sånn, og gjennomføres i alle fag så lenge
lærerne er friske.
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen blant lærerne viser følgende mening om de ulike påstandene de ble
spurt om:

Spørreundersøkelse blant lærere
13

SKOLEN JEG JOBBER PÅ KLARER Å IVARETA
ALLE SOM SKAL HA SPESIALUNDERVISNING

9
31
7
3

SKOLEN JEG JOBBER PÅ HAR NOK LÆRERE TIL
Å LEGGE TIL RETTE FOR
SPESIALUNDERVISNING

43
2
2

SKOLEN JEG JOBBER PÅ HAR NOK LÆRERE TIL
Å LEGGE TIL RETTE FOR TILPASSET OPPLÆRING

49
0

Vet ikke

10
Enig

20

30

40

50

60

Uenig

Figur 19: Spørreundersøkelse blant lærere, kilde: easyquest. N=122

De fleste lærere som har svart mener det ikke er nok lærere til å legge til rette og ivareta
elevene med spesialundervisning, samt legge til rette for tilpasset opplæring. 35 lærere er
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uenig i at skolen de jobber på har høy pedagogtetthet, 13 er enige i påstanden og fem har
svart vet ikke.
Noen av lærere som deltok i spørreundersøkelsen har valgt å dele sine betraktninger:

«Når det er sykdom, sykemeldinger eller fravær blant personalet, går det som regel alltid ut
over elever med rett til spesialundervisning.»
«For lite spesialpedagoger. For lite tid og voksne. For mange kontaktelever per kontaktlærer.
For lite kontortimer per kontaktlærer. Vi ønsker så gjerne tidlig innsats, vi ønsker så gjerne
mer tid til hver elev. Vi ønsker så gjerne å gjøre mer for elever som strever med lesing,
skriving og regning.»
«Ut fra de rådende midlene og ressursene jobbes det godt blant pedagogene og assistentene.
Pedagogene er flinke til å dele blant annet kunnskap, arbeidsmetoder og
konkretiseringsmateriell. Viljen til å gjøre en god jobb er stor, men det er vanskelig å få
gjennomført i praksis. Det ender med at man daglig går hjem med dårlig samvittighet for
elevene man ikke fikk tid til. Vi ønsker også kompetanseheving utenfra, når det kommer
elever med ukjente diagnoser eller problematikk man ikke har jobbet med tidligere. Det er
viktig at det legges til rette for slik kompetanseheving, ikke bare forvente at lærer gjør dette
på fritiden. Mange kurs foregår i undervisningstiden og man mister da muligheten for
deltagelse, da det ikke blir satt inn vikar. (Det er ingen å oppdrive). På kommunenivå settes
det av for lite ressurser til skolene til å klare å ivareta alle elevene, både med og uten
sakkyndig vurdering, da elever særlig med atferdsvansker, tar mye tid og ressurser. Det er
stort fokus på å jobbe tverrfaglig, med variert og praktisk undervisning, noe som er mer
fengende for de fleste elever. Dette er pedagogene på skolen flinke til. Vi vet at dette også
kan være god spesialundervisning. Igjen, utfordringen er å få til å følge opp alle elevene,
som alle har ulike behov, jfr tilpasset opplæring.»
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«Der et problem at timene som skulle vært brukt til spesialundervisning "forsvinner" når det
er mangel på lærere. Det betyr at elevene ikke får det tilbudet de har krav på. Det skjer i alle
skolene i Bodø.»
«Men det er for lite ressurser for å dekke opp alle som trenger det.»
«Antall pedagoger skolen har tilgjengelig (lærertettheten) er en avgjørende faktor for hvor
mye og hvilken kvalitet skolen klarer å levere på spesialundervisningen. De siste årenes kutt
i skolebudsjettet har gått negativt utover spesialundervisningens kvalitet og skolens evne til å
tilpasse opplæringen til hver enkelt elev.»

Spørreundersøkelsen blant foresatte viser følgende resultat:

Figur 20: Spørreundersøkelse foresatte, kilde: easyquest. N=105

En foresatt i spørreundersøkelsen forteller følgende:

«Ikke tilstrekkelig ressurs tilgjengelig for hjemmeundervisning.»
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REVISORS VURDERING
Ifølge lærenormen har skolene som er undersøkt mer enn minstekravet i norm for lærertetthet
på alle trinn. Barnehage- og skoleleder mener at det er mulig å legge til rette innenfor det
mulighetsrommet man har i dag, men at skolene muligens må jobbe annerledes.
Tolærersystemet er tidligere nevnt som et mulig tiltak med bakgrunn i positive erfaringer fra
andre skoler. Revisor finner at grunnskolekontoret her kan legge til rette for mer
erfaringsutveksling, og påvirke til at skolene arbeider mer enhetlig på området.
Rektorene mener det er for få ressurser tilgjengelig, spesielt nå den siste tiden med
koronapandemien da sykefraværet er høyt og legger press på lærerne som er på jobb.
Flertallet av lærerne som har svart på spørreundersøkelsen mener det ikke er nok lærere til å
legge til rette for tilpasset opplæring eller spesialundervisning på deres skoler. Revisor
bemerker at riktig og nødvendig kompetanse henger tett sammen med tilstrekkelig antall
lærere med riktig kompetanse på jobb. Revisor bemerker at reelt bruk av timer til
spesialundervisning burde rapporteres på.
Revisor sin vurdering er at skolene i Bodø kommune delvis har riktig og nødvendig
kompetanse på skolene med tanke på spesialundervisning. Informantene nevner at noen
elever ikke får den opplæringen de skal ha, som kan være uheldig for eleven og bidra til at
elever må ha hjelp lengre enn nødvendig. Dette kan være en av årsakene til at Bodø
kommune har flere elever med vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare
kommune. Bodø kommune bør sikre at alle elever får det de har krav på med tanke på
spesialundervisning.
2.2.3 Årsrapport
➢ Skolene i Bodø kommune skal en gang i året utarbeide en skriftlig oversikt
over den opplæringen eleven med rett til spesialundervisning har fått, og en
vurdering av utviklingen til eleven.
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FAKTA
Bodø kommune har levert en felles mal for evaluering av IOP og årsrapport. Barnehage- og
skolesjefen forteller at det skal lages en årsrapport for alle elever med spesialundervisning der
skolene skal evaluere og vurdere om tiltakene bidrar til å nå målene som er satt i IOP.
PPT har inntrykk av at skolene evaluerer underveis og årlig om tiltakene er nødvendig.
Rektor ved Tverlandet skole sier at de bruker årsrapporten for å avgjøre om eleven har behov
for spesialundervisning videre, og/eller om det skal gjøres endringer i tilbudet. Vurderingen
gjøres av lærerne, og om det kommer frem i årsrapporten at det ikke er behov lengre fatter
rektoren vedtak om at spesialundervisningen avsluttes. I noen tilfeller forteller rektoren at nye
tiltak kan bli ivaretatt innenfor tilpasset opplæring, dette gjelder om man når målene som er
satt opp, og eleven ligger der man forventer faglig. Rektor viser til at det kan gjøres andre
tiltak innenfor tilpasset opplæring som ikke krever vedtak om spesialundervisning.
Rektoren ved Østbyen skole forteller at alle lærerne på trinnet evaluerer i årsrapporten om
spesialundervisningen skal fortsette med bakgrunn i erfaringene gjort gjennom året. Rektoren
sier det er viktig at det står noe om tiltak og veien videre i årsrapporten slik at man kan fatte
nytt vedtak. Evalueringene er diskutert med alle lærerne på trinnet, men det kan også ifølge
rektoren diskuteres i andre forum som kontaktmøtene, trinnmøter, samarbeidsmøter osv. Når
det gjelder store vedtak med mange timer sier rektoren at det er kontinuerlig kontakt gjennom
året.
Rektor ved Østbyen skole sier vurderingen om spesialundervisningen er nødvendig er en
naturlig del av møtene om eleven, hvordan foresatte mener det går og lærerne i ulike fag
kommer med sin vurdering. Selv om det er sjeldent sier rektor at hvis vurderingen er at
eleven klarer seg godt og følger klassens mål kan eleven få tilpasninger innenfor ordinær
opplæring, samt vedtak om spesialundervisning avsluttes.
Rektor ved Bankgata ungdomsskole sier de gjennom årsrapportene får vite hvor eleven er
med tanke på målsetningene i IOP. Etter revisjonen har det blitt lagt til et punkt i
årsrapportene der eleven skal bli hørt, og får si sin mening.
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48 lærere som deltok i spørreundersøkelsen mener alle elever med vedtak om
spesialundervisning får årlig årsrapport, fem har svart at de ikke vet. Når det kommer til
påstanden «Det er gode rutiner for å vurdere om målene i IOP er nådd» er 37 lærere er
enig i påstanden, 11 er uenig og fire har svart vet ikke. Om det er gode rutiner for å vurdere
om eleven trenger å videreføre spesialundervisningen har lærerne svart følgende:

Figur 21: Spørreundersøkelse lærere, kilde: easyquest. N=122

Påstanden «Jeg synes det er vanskelig å vurdere om eleven har behov for videre
spesialundervisning i årsrapporten» er 39 av lærerne uenig i, fem er enig og åtte har svart
vet ikke. 42 lærere er enige i at de ikke står alene om vurderingene i årsrapporten, seks er
uenig i påstanden og fem har svart vet ikke.
Stikkprøvene revisor har tatt viser at alle elevene har årsrapport, og at det i den er et eget
punkt om hva eleven selv mener. Det er også et eget punkt om evaluering om det fortsatt er
behov for spesialundervisning. Revisor bemerker at noen av årsrapportene er mer utfyllende
enn andre. Systemet som benyttes for dokumentasjon virker på revisor som oversiktlig og er
lett tilgjengelig for rektorene.
Spørreundersøkelsen blant de foresatte viser at syv er enig i at eleven får en årsrapport med
oversikt og vurdering av sin undervisning og IOP. En er uenig, og tre har svart vet ikke.
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REVISORS VURDERING
Arbeidet med årsrapportene anser revisor som godt innarbeidet i skolene i Bodø kommune,
og dokumentasjonen av dette er lett tilgjengelig for rektorene som bruker årsrapportene aktivt
som bakgrunn for nytt eller avslutning av vedtak om spesialundervisning. Revisor trekker
frem det rektor ved Østbyen skole sier om at hele trinnet sammen gjør vurderingene i
årsrapporten, og at det er en styrke. Revisor bemerker at det er gunstig med
erfaringsutveksling på dette området for å få en samordnet metode for hvordan gjøre
vurderingene på tvers av skolene.
Spørreundersøkelsen viser at de fleste lærere mener det er gode rutiner for arbeidet med
årsrapporten, og vurderingene rundt om eleven fortsatt trenger spesialundervisning. Det anser
revisor som positivt.
Revisors vurdering er at skolene i Bodø kommune en gang i året utarbeider en skriftlig
oversikt over den opplæringen eleven med rett til spesialundervisning har fått, og en
vurdering av utviklingen til eleven. I årsrapportene vurderes videre behov for
spesialundervisning og hva eleven selv mener. Bodø kommune bør sikre at kriteriene for
vurderingene i årsrapporten om spesialundervisning er like på tvers av skolene.
2.2.4 Kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
➢ PPT i Bodø kommune skal hjelpe skolene i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen
bedre til rette for elever med særlige behov.
FAKTA
Barnehage- og skolesjefen sier at PPT i ulik grad hjelper skolene i arbeidet med
kompetanseutvikling av profesjonsfellesskapene og organisasjonsutvikling for å legge
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Han sier at gjennom
kompetanseløftet vil PPT være mer ute i skolen, derav jobbe mer med veiledning og bistand,
og mindre med papirarbeid.
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PPT sier at de deltar i system-rettet arbeid i kommunen, altså utviklingsarbeid i barnehage og
skole, noe som er lovpålagte oppgaver. Mer utdypende deltar de til enhver tid i kommunens
satsningsområder i barnehage og skole. PPT drøfter med lærerne og rektor, og veileder
skolene når det gjelder tilrettelegging for eleven, samt bidrar ved spørsmål om læringsmiljø.
PPT mener selv samarbeidet mellom skolene og PPT fungerer bra, og at de opplever å være
til hjelp. PPT trekker frem en utfordring ved at de har kontorsted ute på skolene, og at det
noen ganger kan stilles spørsmålstegn ved habilitet. De stiller spørsmålstegn ved om man i
noen tilfeller kommer for tett på ledelse og lærere.
Rektoren ved Tverlandet skole mener at PPT ikke hjelper skolene nok i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for
elever med særlige behov. Rektoren ved Østbyen skole forteller at samarbeidet med PPT
fungerer bra, at de bidrar med kompetanse på ulike områder, og at skolen får mye godt ut av
det.
Rektoren ved Bankgata ungdomsskole sier at de har benyttet PPT på for eksempel
planleggingsdager til å ha innlegg om faglige tema, og at deres kompetanse brukes aktiv når
skolen har mulighet til å bruke tid på det. PPT benyttes klart mest i uformelle diskusjoner og
samarbeid underveis mener rektoren, men også i formelle forum.
Spørreundersøkelsen blant lærerne viser følgende:

Figur 22: Spørreundersøkelse lærere, kilde: easyquest. N=122
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REVISORS VURDERING
Barnehage- og skolesjefen og rektorene mener samarbeidet med PPT fungerer godt og de
drar nytte av kompetansen, men det kommer frem at det ulikheter blant skolene og et
potensial for forbedring. Resultatet fra spørreundersøkelsen blant lærerne viser at PPT i større
grad kan bidra til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.
Revisor finner at Bodø kommune gjennom PPT kan hjelpe skolene mer i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for
elever med særlige behov. Revisor bemerker at arbeidet kan gjøres mer systematisk og likt
for alle skolene.
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3 Konklusjon og anbefalinger
3.1 Konklusjon
Salten kommunerevisjon IKS har følgende konklusjoner på problemstillingene:

Problemstilling med konkulsjon

1. I hvilken grad sørger
skolene i Bodø kommune
for vurderinger og tiltak
før de fatter vedtak om
spesialundervisning?

2. I hvilken grad blir
spesialundervisningen
dokumentert og evaluert i
skolene i Bodø kommune

Skolene i Bodø kommune
sørger i stor grad for
vurderinger og tiltak før de
fatter vedtak om
spesialundervisning.

Skolene i Bodø kommune
dokumenterer og evaluerer
spesialundervisningen i
stor grad.

Revisor er enig med informantene om at det har vært en spesiell tid med tanke på
koronasituasjonen som har preget fra mars 2020 frem til i dag.
Nedenfor har vi redegjort for funn og vurderinger for hvert av revisjonskriteriene som ligger
til grunn for konklusjonene. Revisor har antydet hva som kan være noe av bakgrunnen til at
Bodø kommune har hatt flere elever med spesialundervisning enn sammenlignbare
kommuner. Revisor vil presisere at årsakene til dette er komplekse, og det er kun redegjort
for funn med bakgrunn i revisjonskriteriene, det kan derfor være bakenforliggende årsaker
som ikke er undersøkt i rapporten.
Bodø kommune har systemer for å fange opp elevene de er bekymret for, og vurdere om de
trenger tilpasset opplæring. Revisors vurdering er at det gjøres tilpasninger for elever som
trenger det, og skolene prøver ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det blir
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utarbeidet sakkyndig vurdering. Ressursmangler og fravær påvirker muligheten til tilpasset
opplæring, og Bodø kommune bør sikre at tilpasset opplæring blir gjennomført i praksis.
Når det gjelder elever i 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving
eller regning finner revisor at Bodø kommune ikke har skriftlige rutiner for intensiv
opplæring, men at skolene ønsker å sette inn tiltak ved behov. Det kommer frem at ikke alle
elever som har behov får raskt egnet intensiv opplæring. Bodø kommune bør sørge for at
forebygging gjennom intensiv opplæring, og tidlig innsats blir fulgt opp i praksis.
Revisor bemerker at tidlig innsats, intensiv opplæring og tilpasset opplæring er del av
forebyggende arbeid i skolen. Mangler på felles rutiner, ulik oppfølging på skolene og delvis
ressursmangel kan være en av grunnene til at Bodø kommune har hatt flere elever med
vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner.
Bodø kommune utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det, men det er lang
saksbehandlingstid. Kommunen har nødvendig kompetanse, oversikt og kapasitet til å fatte
vedtakene om spesialundervisning. Revisor bemerker at definisjonen av spesialundervisning
har vært uklar, og at det kan være en av årsakene til at Bodø kommune har hatt flere elever
med vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner. Kommunen bør derfor
sørge for en klar og enhetlig definisjon av spesialundervisning på tvers av skolene, og innad
PPT.
Bodø kommune sikrer delvis medvirkning fra elev og foresatte i arbeidet med
spesialundervisning. For lite medvirkning fra eleven til å finne passende tiltak kan være en av
årsakene til at Bodø kommune har hatt flere elever med vedtak om spesialundervisning enn
sammenlignbare kommuner. Når det gjelder ivaretagelse av barnets beste i arbeidet med
spesialundervisning kan dette komme tydeligere frem i vedtaket.
Alle elever som får spesialundervisning i Bodø kommune har en individuell opplæringsplan
(IOP). Bodø kommune bør sørge for at IOP følger vedtak om spesialundervisning,
medvirkning av eleven sikres i arbeidet med IOP og at elevene får det tilbudet som er
beskrevet i IOP. Revisor bemerker at dette er grunnlaget for at eleven får den hjelpen de
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trenger, og tilfeller der tilbudet ikke gis kan være en av årsakene til at Bodø kommune har
hatt høyere antall elever med vedtak om spesialundervisning.
Revisor sin vurdering er at skolene i Bodø kommune delvis har riktig og nødvendig
kompetanse på skolene med tanke på spesialundervisning. Informantene nevner at noen
elever ikke får den opplæringen de skal ha, som kan være uheldig for eleven og bidra til at
elever må ha hjelp lengre enn nødvendig. Dette kan være en av årsakene til at Bodø
kommune har flere elever med vedtak om spesialundervisning enn sammenlignbare
kommune. Bodø kommune bør sikre at alle elever får det de har krav på med tanke på
spesialundervisning.
Skolene i Bodø kommune utarbeider en gang i året en skriftlig oversikt over den opplæringen
eleven med rett til spesialundervisning har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven. I
årsrapportene vurderes videre behov for spesialundervisning og hva eleven selv mener. Bodø
kommune bør sikre at vurderingene i årsrapporten om spesialundervisning er like for like
tilfeller på tvers av skolene.
Bodø kommune kan gjennom PPT hjelpe skolene mer i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
Revisor bemerker at arbeidet kan gjøres mer systematisk og likt for alle skolene.
Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier, intervju med en rekke relevante
informanter, stikkprøver og spørreundersøkelser blant lærere og foresatte på skolene som er
undersøkt.
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3.2 Anbefalinger
På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner som framkommer i rapporten,
anbefaler revisor at Bodø kommune vurderer tiltak for å sikre:
❖ Rutiner for enhetlig tilnærming på tvers av skolene.
❖ Forebygging og tidlig innsats, blant annet intensiv opplæring, og at dette blir
fulgt opp i praksis.
❖ Kortere saksbehandlingstid for sakkyndig vurdering.
❖ En klar og enhetlig definisjon av spesialundervisning.
❖ Medvirkning fra elev og foresatte i arbeidet med spesialundervisning, samt
større synlighet rundt ivaretagelse av barnets beste.
❖ At IOP følger vedtak om spesialundervisning.
❖ Riktig og nødvendig kompetanse på skolene slik at alle elever får det de har
krav på av spesialundervisning i praksis.
❖ At PPT arbeider mer systematisk for å hjelpe skolene i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen
bedre til rette for elever med særlige behov.
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4 Kommunedirektørens kommentar
Kommunedirektørens kommentar som ble sendt til revisor 04.05.2022. Hele uttalelsen ligger
i vedlegg 1.

4.1 Bemerkninger til kommunedirektørens kommentar
Kommunedirektøren skriver i sin uttalelse at PPT ønsker en mer lik gjennomføring av
tverrfaglig team på alle skolene, det er revisor enig i og underbygger rapportens anbefaling
om rutiner for enhetlig tilnærming på tvers av skolene.
Kommunedirektøren gir i sin kommentar utrykk for at revisor mener at barn med like
utfordringer skal ha lik tilpasning, og at Bodøskolene ved å gjøre dette ville bryte med
likeverdighetsprinsippet. Revisor har ikke denne oppfatningen, men prøver å få frem at
kommunen bør definere en grense mellom hva som er tilpasset opplæring, og hva som er
spesialundervisning. Bakgrunnen er funn i rapporten der det foreligger vedtak om
spesialundervisning for noen elever, selv om de har like mål som klassen og lik tilpasset
opplæring som noen andre elever uten vedtak. Revisor registrerer også ulike forståelser av
begrepet hos de ulike informantene. Derfor er en av anbefalingene i rapporten at kommunen
bør sikre en klar og enhetlig definisjon av spesialundervisning.
Revisor har etter spørsmål fra kontrollutvalgssekretariatet presisert momenter i rapporten
rundt mulige årsaker for at Bodø kommune har hatt flere elever med vedtak om
spesialundervisning enn sammenlignbare kommuner. Det er også gjort presiseringer med
bakgrunn i kommunedirektøren sin kommentar. For å gjøre rapporten mer leservennlig er det
gjort noen endringer på «layout» i tiden rapporten har vært på høring til kommunedirektøren.
Kommunedirektøren fikk disse nye presiseringene til ny høring for å få mulighet til å
kommentere den før rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget. Revisor fikk ikke svar på
henvendelsen innen fristen. Slik det ble tydeliggjort i den nye høringen anser revisor at ingen
tilbakemelding betyr at kommunedirektøren ikke har tilbakemeldinger på presiseringene.
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6 Vedlegg
Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren
INNSPILL FRA KOMMUNEDIREKTØREN REVISJONSRAPPORT
SPES.UNDERVISNING
Generelt
Administrasjonen har gitt innspill og kommentarer til rapporten underveis i revisjonsarbeidet,
og ser at flere av disse er innarbeidet i rapporten.
Nedenfor har kommunedirektøren gitt noen avsluttende innspill, bemerkninger til den sist
oversendte rapporten.
PPT
•

PPT arbeider mer systematisk for å hjelpe skolene i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til
rette for elever med særlige behov

Opplæringsloven § 5-6.Pedagogisk-psykologisk teneste
Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den
pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre
kommunar eller med fylkeskommunen.
Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for
å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogiskpsykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev
det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.
Revisor mener at PPT kan hjelpe skolene mer i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.
Revisor bemerker at arbeidet kan gjøres mer systematisk og likt for alle skolene.
PPT Bodø kommune har alltid deltatt aktivt i kommunens satsningsområder når det gjelder
kompetanseutvikling. Kommunens praksis har gjerne vært at utvalgte skoler og barnehager
har deltatt i ulike prosjekter, altså ikke alle skolene har vært med på alt. Dette har da medført
at PPT har vært involvert på de enhetene som til enhver tid har vært aktuell. Dette kan
forklare revisjonens påpekning ang. ulikheter.
Kompetanseløftet er en langsiktig satsning som gjelder alle barnehager og skoler, hvor PPT
er aktivt med ved alle enhetene.
PPT er også fast medlem og deltaker i tverrfaglig team på alle skolene. Dette er rektors møte.
Det betyr at rektor bestemmer hvordan møtet skal planlegges og gjennomføres. PPT erfarer at
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disse møtene kan ha forskjellig form fra skole til skole. Dette er noe PPT har påpekt – og at
det er ønskelig med en mer lik gjennomføring av tverrfaglig team på alle skolene.
Alle barnehage og skoler kan på eget initiativ henvise «systemsaker» til PPT, f.eks.
utfordringer med læringsmiljø, mobbesaker, kurs på ulike tema, deltakelse i foreldremøter
osv.
En klar og enhetlig definisjon av spesialundervisning
Spesialundervisning er en individuell rett eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra
tilrettelegging utover det ordinære tilbudet. (Veilederen Spesialundervisning)
En sentral retningslinje i forbindelse med spesialundervisning er likeverdsprinsippet. Dette
prinsippet innebærer at elever med rett til spesialundervisning skal ha et opplæringstilbud
som er likeverdig med tilbudet andre elever får. Dette prinsippet har konsekvenser for
vurderingen av hvilket opplæringstilbud en elev skal ha. Spesialundervisningen er likeverdig
når en elev med spesielle opplæringsbehov får de samme mulighetene for å nå målene som
andre elever har for å realisere sine mål innenfor det ordinære tilbudet. (Veilederen
Spesialundervisning)
Dette betyr at alle henviste saker har rett på en individuell vurdering. Gjennom bred
utredning undersøker PPT elevens behov og læringsmiljøet. I noen tilfeller konkluderer PPT
med at eleven har rett på spesialundervisning, også når vi anbefaler at eleven kan følge
trinnets ordinære opplæringsmål. Dette betyr at eleven kan ha behov for en annen
organisering av opplæringa, et annet innhold, mer hjelp og hjelpemidler. Revisor skriver på s.
44: «….at like tilfeller i Bodøskolene bør behandles likt.» Etter PPT`s vurdering ivaretar
dette ikke likeverdighetsprinsippet. Altså «lik diagnose» betyr ikke nødvendigvis «lik
behandling».
Kortere saksbehandlingstid for sakkyndig vurdering
PPT er helt enig i at saksbehandlingstida for sakkyndig vurdering er for lang. Revisor viser til
stikkprøver, hvor saksbehandlingstida er på ett år. I flg. egne statistikker var gjennomsnittlig
saksbehandlingstid skoleåret 20/21 ca. 6,6 mnd. Dette er også for lang tid.
Lang saksbehandlingstid kan skyldes flere forhold, f.eks.
•
Økende mengde henviste individsaker
•
For grundig arbeid med hver sak
•
Mye og krevende oppfølging av enkeltsaker, bl.a. når det gjelder skolevegring og
store atferdsutfordringer
•
Deltakelse i kompetanseutvikling og endringsarbeid tar mye tid
PPT har stor oppmerksomhet i det daglige på å effektivisere arbeidet, slik at
saksbehandlingstiden på henviste saker blir så kort som mulig.
Lærertetthet
Presisering i kursiv (fra s 67) innspill fra administrasjonen:
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Som vises over har Bodø kommune en lærertetthet som ligger innenfor normen. Alle skolene
revisjonen har undersøkt har også flere ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet
i norm for lærertetthet de aktuelle årene. Barnehage- og skolesjefen mener at skolene har nok
lærere for å ivareta tilbudet om tilpasset opplæring og spesialundervisning forutsatt at lærernormen oppfylles.
Skolene melder om behov for mer ressurser til å følge opp elevenes helseutfordringer, noe
barnehage- og skolesjefen støtter. Dette kan være sykdommer som f.eks. diabetes eller ulike
typer psykiske helseutfordringer som krever oppfølging av skolepersonell.
Revisor viser til økonomiplanen for 2022 der det står at med god pedagogtetthet i ordinær
undervisning burde flere elever kunne få sitt tilbud innenfor det ordinære tilbudet.
Bodø 2. mai 2022
Kjell Hugvik
Kommunedirektør
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Vedlegg 2. Utledede revisjonskriterier
Den første problemstillingen som skal undersøkes er:
«I hvilken grad sørger skolene i Bodø kommune for vurderinger og tiltak før de fatter
vedtak om spesialundervisning?»
Behovet for tidlig innsats kan oppstå gjennom hele utdanningsløpet. Det er avgjørende at
læreren systematisk kartlegger elevenes behov og setter inn egnede tiltak på bakgrunn av det.
Slike tiltak kan være av større eller mindre omfang, og av kortere eller lengre varighet.
Dersom tiltak blir satt inn tidlig nok kan det bidra til å forhindre at utfordringer vokser seg
større og blir et hinder for elevenes læring.14
I opplæringsloven § 1-4 står det at skolene skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står
i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv
opplæring slik at forventet progresjon blir nådd.
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterie:
➢ Skolene i Bodø kommune skal på 1. til 4. trinn sørge for at elever som står i
fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet
intensiv opplæring.
Jamfør opplæringsloven § 1-3 skal alle elever få tilpasset opplæring etter egne evner og
forutsetninger. Skolene skal vurdere om eleven kan få et tilfredsstillende utbytte av det
tilpassede opplæringstilbudet, om de ikke kan det har de rett på spesialundervisning. Retten
til spesialundervisning omfatter imidlertid ikke elever som lærer raskere eller mer enn
gjennomsnittet. 15 Retten til spesialundervisning omfatter i utgangspunktet opplæring, og ikke
behandling av ulik karakter jamfør veileder om spesialundervisning punkt 2.6.

14
15

Udir (2021B)
Veileder (2019)
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Undervisningspersonalet skal vurdere om en elev trenger spesialundervisning, og melde ifra
til rektor ved slike behov. Skolene skal etter opplæringsloven § 5-4 ha vurdert og eventuelt
prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven
tilfredsstillende utbytte før det blir gjort sakkyndig vurdering av pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT). I veilederen om spesialundervisning punkt 4.5 står det at kommunen bør ha et
system for hvilke kartlegginger skolen skal gjøre før en eventuell videre henvisning av
eleven. Områder som burde kartlegges er elevens vansker, tiltak som er prøvd ut og
evaluering av disse.
Opplæringsloven § 5-1 første ledd stiller krav om at elever som ikke har tilstrekkelig utbytte
av den vanlige opplæringen har rett på spesialundervisning som er tilpasset elevens behov.
Skolen har ansvar for å be om en sakkyndig vurdering hvis foresatte ber om det, eller hvis
skolen mener at eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære
opplæringen16. PPT skal etter opplæringsloven § 5-6, 2. ledd sørge for at det blir utarbeidet
sakkyndig vurdering der loven krever det. Veileder for spesialundervisning presiserer at
sakkyndige vurderingen er ikke bindende, men at det er en rådgivende uttalelse til den som
skal fatte enkeltvedtaket. I veilederen står det også at sakkyndig vurdering skal skje innen
rimelig tid da eleven bør få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, det står i
punkt 6.5 at en total saksbehandlingstid på over tre måneder kan være for lang tid.
Når den sakkyndige rapporten foreligger, skal skolene fatte et enkeltvedtak om eleven får
spesialundervisning eller ikke. Vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven, og vedtaket skal gjøres innen rimelig tid17. Bodø kommune må etter
veilederen om spesialundervisning punkt 2.3 sikre at skolen har den nødvendige kompetanse,
oversikt og kapasitet til å fatte vedtakene om spesialundervisning. Dersom vedtaket fra
kommunen avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal det etter opplæringsloven §5-2,
fjerde ledd begrunnes.

Veileder (2014), punkt 4.9
Utformingen av enkeltvedtaket om spesialundervisning, foreløpig svar, informasjon om klagerett og
dokumentinnsyn må bli gitt i samsvar med forvaltningslovens saksbehandlingsregler.
16
17
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Eleven eller foresatte skal etter opplæringsloven § 5-4 annet ledd samtykke før det utarbeides
en sakkyndig vurdering og før det treffes enkeltvedtak om spesialundervisning. Tilbudet om
spesialundervisning skal utformes i samarbeid med eleven og foresatte, og det skal legges
stor vekt på deres syn jamfør opplæringsloven § 5-4 andre og FNs barnekonvensjon artikkel
12. Skolen skal videre vurdere hva som er til elevens beste når den tar stilling til hvilket
omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og hvilken kompetanse de
som gjennomfører opplæringen skal ha18.
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier:
➢ Skolene i Bodø kommune skal vurdere og eventuelt prøve ut tiltak innenfor det
ordinære opplæringstilbudet før det blir utarbeidet sakkyndig vurdering.
➢ PPT i Bodø kommune skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering
der loven krever det.
➢ Skolene i Bodø kommune skal ha nødvendig kompetanse, oversikt og kapasitet
til å fatte vedtakene om spesialundervisning.
➢ Skolene i Bodø kommune skal sikre medvirkning fra elev og foresatte, og
barnets beste, i arbeidet med spesialundervisning.
Den andre problemstillingen som skal undersøkes er:
«I hvilken grad blir spesialundervisningen dokumentert og evaluert i skolene i Bodø
kommune?»
Det står i opplæringslovens § 5-5 at elever som får spesialundervisning skal ha en individuell
opplæringsplan. Den skal inneholde mål for og innholdet i opplæringa. I veilederen for
spesialundervisning punkt 8.1 står det at en individuell opplæringsplan (IOP) skal bygge på

18

FNs Barnekonvensjon artikkel 3, Veileder spesialundervisning punkt 7.2
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enkeltvedtaket om spesialundervisning, og at den ikke skal inneholde nye eller andre
rettigheter for eleven enn de som kommer frem av enkeltvedtaket.
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterie:
➢ Alle elever som får spesialundervisning i Bodø kommune skal ha en individuell
opplæringsplan (IOP).
Etter opplæringsloven § 5-1, 2. ledd skal opplæringstilbudet skal ha et slikt innhold at det
samlede tilbudet kan gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen i forhold til andre elever,
og i forhold til de opplæringsmålene som er realistiske for eleven. Elever som får
spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder andre
elever.
Kommunen har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten etter
opplæringsloven § 10-8. Når man ser dette i sammenheng med ansvaret for at
spesialundervisningen bidrar til at eleven får et forsvarlig utbytte av opplæringen trekkes det
frem i veilederen for spesialundervisning at kommunen bør vurdere behovet for
spesialpedagogisk kompetanse. Veilederen sier også at skolen ikke kan benytte en assistent
som lærer, og at det skal fremkomme uttrykkelig av enkeltvedtaket til eleven om tilbudet
omfatter assistent.
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterie:
➢ Bodø kommune har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse på
skolene med tanke på spesialundervisning.
Alle elever har rett til individuell vurdering etter forskrift til opplæringsloven § 3-2, og
dokumentasjon av den. En gang i året skal skolen etter opplæringsloven § 5-5 annet ledd lage
en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven med krav om spesialundervisning har fått,
og vurderinger om utviklingen eleven har hatt. Utviklingen skal vurderes ut fra målene i IOP,
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og skal gi grunnlag for eventuelt å justere det videre arbeidet. Skolen skal sende oversikten
og vurderingene til eleven eller foresatte, samt til kommunen.
Etter opplæringsloven §5-6, 2.ledd skal PPT hjelpe skolene i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for
elever med særlige behov.
Av dette utleder vi følgende revisjonskriterier:

➢ Skolene i Bodø kommune skal en gang i året utarbeide en skriftlig oversikt over
den opplæringen eleven med rett til spesialundervisning har fått, og en
vurdering av utviklingen til eleven.
➢ PPT i Bodø kommune skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling
og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med
særlige behov.
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