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Forord 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens grunnskole. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Tromsø kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Sammendrag 

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi undersøkt om Tromsø kommune tilbyr tilpasset 

opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer, og om kommunen kan dokumentere 

korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. For å belyse dette, har vi blant annet 

gjennomført spørreundersøkelser og dokumentanalyse.  

 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet i Tromsø kommune viser at 

respondentene – på de fleste områdene undersøkelsen tar opp – svarer med gjennomsnittsscorer 

som ligger nærmest svaralternativer av typen “i middels grad”. På et overordnet nivå kan en 

dermed si at resultatene indikerer at respondentene fra undervisningspersonalet på mange områder 

gjennomsnittlig opplever en middels grad av tilpasset opplæring – og at de ressursmessige 

forutsetningene for å tilby sådan i middels grad er tilstede – i Tromsø kommunes grunnskole. 

Variasjonen skolene imellom, med hensyn til hvordan respondentene har svart, er imidlertid på 

flere områder betydelig.    

 

Undervisningspersonalets vurderinger av følgende variabler er imidlertid gjennomsnittlig relativt 

høye  

 kompetansen i kollegiet 

 egen evne til å gi elevene realistiske utfordringer som de kan mestre sammen med andre på 

skolen, eller alene på skolen 

 egen arbeidsutførelse 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at undervisningspersonalet gjennomsnittlig 

opplever størst utfordringer/forbedringsbehov tilknyttet  

 det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov 

 bemanning, i form av tetthet av undervisningspersonale 

 materielle ressurser, i form av undervisningsmateriell og skolelokaler/uteområder 

 

Når det gjelder vår spørreundersøkelse blant rektorer og inspektører i grunnskolen, viser 

resultatene gjennomgående høyere gjennomsnittsscorer på spørsmålene vi stilte disse 

respondentene i forbindelse med tilpasset opplæring i kommunens grunnskole. 

Gjennomsnittsscorene blant respondentene blant rektorer og inspektører tilsvarer med to unntak 

svaralternativer av typen “i stor grad”. Det ene unntaket er rektorenes og inspektørenes 

gjennomsnittlige opplevelse av i hvor stor grad kommuneadministrasjonen bidrar med 

retningslinjer, instrukser og maler tilknyttet spesialundervisning og tilpasset opplæring. Det andre 



unntaket er at resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at rektorene og inspektørene 

gjennnomsnittlig opplever at skolen “i middels grad” har bemanning (tetthet av 

undervisningspersonell) som muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven.  Selv om 

informantene blant rektorene og inspektørene ikke fikk de samme spørsmålene som 

undervisningspersonalet, gir de to spørreundersøkelsene likevel etter revisors oppfatning 

indikasjoner om at den opplevde graden av tilpasset opplæring i Tromsø kommunes grunnskole 

gjennomsnittlig er større på enhetsledelsesnivå enn blant undervisningspersonalet. Samlet sett gir 

svarene fra rektorene og inspektørene indikasjoner om at disse respondentene gjennomsnittlig 

opplever “stor grad” av tilpasset opplæring i Tromsø kommunes grunnskole. 

 

Med henvisning til funnene og vurderingene i kapittel 6, er revisors konklusjon at Tromsø 

kommune ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling i alle saker om spesialundervisning. 

Konklusjonen bygger på at revisjonen i sin gjennomgang av totalt 134 elevmapper fant flere avvik 

fra opplæringslova, forvaltningsloven og Utdanningsdirektoratets veileder, med hensyn til 

samtykke, saksbehandlingstid, foreløpig svar, sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak og 

planlegging og evaluering av spesialundervisningen. 
 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger, gir vi følgende anbefalinger: 

 Kommunen bør fokusere på å videreutvikle sin evne til å tilby tilpasset opplæring innenfor 

rammene av ordinær undervisning. 

 Kommunen bør gjennomgå rutiner og vurdere eventuelle tiltak med hensyn til å sikre 

korrekt saksbehandling i alle saker som spesialundervisning, herunder sørge for at denne 

saksbehandlingen dokumenteres.  

 

Avslutningsvis vil revisjonen takke alle involverte, spesielt kontaktpersonen i Tromsø kommune 

for godt samarbeid i forbindelse med dette prosjektet.  

 

ted, X 

 

X.XX.XXXX 

Finnsnes/Tromsø, 30.4.2014 

 

 

Tone Steffensen Elsa-Leony Larsen og Knut Teppan Vik 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektledere, forvaltningsrevisorer 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn 

Kontrollutvalget i Tromsø kommune bestilte i kontrollutvalgssak 33/13 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen – med særlig fokus på 

tilpasset opplæring og spesialundervisning. Kontrollutvalgets hovedformål med prosjektet har 

vært å undersøke om Tromsø kommune sørger for en drift av grunnskolen som er egnet til å sikre 

elevene i kommunen et undervisningstilbud som er i henhold til opplæringsloven. Prosjektet har 

vært avgrenset til å undersøke hvorvidt kommunen tilbyr tilpasset opplæring i tråd med 

opplæringslova og øvrige retningslinjer, og hvorvidt kommunen kan dokumentere korrekt 

saksbehandling i saker om spesialundervisning. Undersøkelsene skal også belyse ressursbruken i 

Tromsø kommune på grunnskoleområdet sammenliknet med andre kommuner, men 

kontrollutvalget har underveis i prosjektperioden - i samråd med revisjonen - besluttet å dele 

resultatene fra prosjektet inn i følgende to rapporter:  

 

Rapport 1: Kvalitet i grunnskolen (ferdigstilles våren 2014)  

Rapport 2: Ressursbruk i grunnskolen (ferdigstilles høsten 2014) 

 

Bakgrunnen for denne inndelingen er at revisjonen fra midten av juli vi kunne innarbeide og legge 

til grunn reviderte regnskapstall og KOSTRA-tall for 2013 i sine analyser, samtidig som den delen 

av rapporten som er ferdigstilt (del 1) kan behandles i kontrollutvalget uten unødvendig opphold.  

 

Denne rapporten er rapport 1, og omhandler kvalitet i grunnskolen. 

 

1.2 Tilpasset opplæring og spesialundervisning1 

Retten til tilpasset opplæring er forankret i opplæringslova § 1-3 første ledd, som slår fast at 

opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte eleven. Bestemmelsen gir 

alle elever krav på tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i f.eks. 

arbeidsoppgaver, lærestoff, intensitet i opplæringen, organiseringen av opplæringen, læremidler 

og arbeidsmåter, og skal i all hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet, i klasser eller 

grupper, og på en måte som er håndterlig for lærerne og skolen. Dette forutsetter blant annet en 

forsvarlig ressurssituasjon.  

 

Elevens rett til spesialundervisning er regulert i opplæringsloven § 5-1 første ledd, som fastslår at 

elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til 

spesialundervisning. Dette er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, og elevens rett etter 

§ 5-1 første ledd er en individuell rettighet, som det er knyttet et enkeltvedtak til. Dette innebærer 

at eleven har krav på spesialundervisning dersom han/hun oppfyller vilkåret for rett til 

spesialundervisning. Vilkåret for at en elev har rett til spesialundervisning, er at hun/han ikke har 

eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Skoleeier kan ikke velge om de 

vil gi spesialundervisning dersom det etter en skjønnsmessig vurdering konkluderes med at eleven 

ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Dette innebærer 

at skoleeier ikke kan avvise retten til eleven eller begrense den særskilte tilretteleggingen med 

begrunnelse om at skoleeier for eksempel ikke har økonomiske ressurser til dette.  

 

 

                                                 
1
 Jf. informasjon på www.udir.no, samt Utdanningsdirektoratets veileder, 2009:19/27 

http://www.udir.no/
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

1. Tilbyr Tromsø kommune tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige 

retningslinjer? 

2. Kan kommunen dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

revideres/vurderes i forhold til. Vi har utledet revisjonskriterier til problemstilling 1 og 2 fra 

følgende kilder:  

 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 Kunnskapsdepartementet: Melding til Stortinget nr. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap  

 Utdanningsdirektoratet (2009): Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

 Utdanningsdirektoratet (2013): Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  

 

2.2.1 Utdypning av revisjonskriteriene for problemstilling 1: Tilpasset opplæring 

Av opplæringslova § 1-3 første ledd følger det at opplæringen skal tilpasses evnene og 

forutsetningene hos den enkelte eleven. Bestemmelsen gir alle elever krav på tilpasset opplæring. 

Begrepet «tilpasset opplæring» er ikke definert i bestemmelsen, men deler av kommunens plikt er 

konkretisert i bestemmelsens annet ledd. Det er angitt at på 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørge 

for at den tilpassede opplæringen i norsk eller samisk og matematikk blant annet skal innebære 

særlig høy lærertetthet og er særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning.  

 

Hva som er «tilpasset opplæring» skal ifølge ovennevnte bestemmelse bero på en konkret 

helhetsvurdering. Nærmere veiledning om innholdet i begrepet, gis i Kunnskapsdepartementets 

melding nr. 18 (2010-2011) til Stortinget; «Læring og fellesskap». I meldingen beskrives 

«tilpasset opplæring» som «de tiltak som skolen setter inn for å sikre at elevene får best mulig 

utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske 

metoder, og progresjon. (…) Fordi skolen først og fremst er en fellesskapsarena, kan ikke tilpasset 

opplæring forstås som en ren individualisering av opplæringen. Tilpasset opplæring handler om å 

skape god balanse mellom evnene og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet. Denne 

balansen skapes gjennom læringsmiljøer med varierte arbeidsoppgaver som tar utgangspunkt i 

forutsetningene og evnene elevene har. Dette forutsetter at skolen løpende vurderer, varierer og 

endrer egen praksis. » (Kunnskapsdepartementet, 2011: 9).  

 

Ytterligere presiseringer finnes i Utdanningsdirektoratets veileder «Spesialundervisning. Veileder 

til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning». Utdanningsdirektoratet 

legger i denne veilederen til grunn at tilpasset opplæring «… kjennetegnes av variasjon i bruk av 

arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og intensitet 
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i opplæringen (…) Alle elever skal i arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de 

kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre» (…) Tilpasset 

opplæring er knyttet til den ordinære opplæringen. Det vil være innenfor denne at skoleeier har en 

plikt til å legge til rette opplæringen på en slik måte at det tas hensyn til den enkelte elevens evner 

og forutsetninger. Paragraf 1-3 gir ikke eleven en individuell rettighet. På side 74 i St. meld. nr. 

31 (2007-2008) står det: Tilpasset opplæring skal i all hovedsak skje innenfor rammen av 

fellesskapet, i klasser eller grupper, og på en måte som er håndterlig for lærerne og skolen, noe 

som blant annet innebærer en forsvarlig ressurssituasjon.” (Utdanningsdirektoratet, 2009:19).  

 

2.2.2 Utdypning av revisjonskriteriene for problemstilling 2: Saksbehandling 

Spesialundervisning 

Ifølge opplæringslova § 5-1 har elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. Sammenhengen mellom tilpasset 

opplæring og spesialundervisning formuleres som følger av Utdanningsdirektoratet: 

«Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, som det er knyttet et 

enkeltvedtak til» (Utdanningsdirektoratet, 2009:27). Det følger av dette at skoleeier, som en del av 

det å sikre tilpasset opplæring, må undersøke hvilket utbytte elevene har av den ordinære 

undervisningen. «I vurderingen av om eleven har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen, må det for det første ses på den kompetansen andre elever på samme årstrinn har 

opparbeidet seg» (Utdanningsdirektoratet 2009: 31). 

   

Av opplæringslova § 5-1 annet ledd følger det at «I vurderinga av kva for opplæringstilbod som 

skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal 

ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarlig utbytte av opplæringa i 

forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar 

som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre 

elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.»   

 

I forarbeidene til denne bestemmelsen angis det at enkeltelevens rett til spesialundervisning i noen 

grad avhenger av hvilke organisatoriske og pedagogiske differensieringstiltak kommunen har 

iverksatt innenfor den ordinære undervisningen.
2
 

 

Korresponderende påpeker Kunnskapsdepartementet i ovennevnte melding til Stortinget, at «… 

skolens evne til å gi elevene tilpasset opplæring er med på å avgjøre behovet for 

spesialundervisning» (Kunnskapsdepartementet, 2011:9).  

 

Regler tilknyttet saksbehandlingen i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning følger 

av opplæringslova kapittel 5 og forvaltningsloven kapittel 4 og 5.    

 

Sakkyndig vurdering 

Opplæringslova § 5-3 slår fast at det skal foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særlige 

behov før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning etter § 5-1. Det følger av § 5-4 at det 

skal innhentes samtykke fra elevens foreldre før det blir gjort sakkyndig vurdering og før 

det gjøres vedtak om å sette i gang spesialundervisning for den enkelte elev. Opplæringslova 

§ 5-6 fastslår at hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste, og at utarbeiding av 

sakkyndig vurdering er den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) sitt ansvar. Når det gjelder 

                                                 
2
 Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova) s. 168.  
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enkeltvedtak om spesialundervisning, viser Utdanningsdirektoratet (2009) til at sakkyndig 

vurdering er sentral i kommunens utredning/opplysning av saken etter forvaltningsloven § 17. 

 

Opplæringslova § 5-3 angir en rekke sentrale krav til hva den sakkyndige vurderingen skal 

inneholde. I vår revisjon av Tromsø kommune under problemstilling nr. 2, har vi først og fremst 

lagt vekt på følgende krav til den sakkyndige vurderingen i opplæringslova § 5-3: Den sakkyndige 

vurderingen skal blant annet drøfte og ta stilling til 

 

a) eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet 

b) hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud til den aktuelle eleven 

 

Vurderingen av eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet skal vise om eleven har rett 

til spesialundervisning, og tilsvarer dermed vurderingen som foreskrives i opplæringslova § 5-1. 

Det samme gjelder vurderingen av hvorvidt en kan hjelpe på de vanskene eleven har, innenfor det 

ordinære opplæringstilbudet (Utdanningsdirektoratet, 2009: 59/60).  

 

Når det gjelder hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud til den aktuelle eleven, 

er tilrådningen som skal inngå i sakkyndig vurdering sentral. Tilrådningen skal, foruten angivelse 

av realistiske opplæringsmål, omfatte prinsippene for innholdet i opplæringen samt den 

organisatoriske gjennomføringen av opplæringen. Dersom eleven har behov for gruppe- eller 

ene-undervisning i større eller mindre grad, må dette også behandles i den sakkyndige 

vurderingen. Endelig skal den sakkyndige vurderingen angi omfanget av elevens behov for 

spesialundervisning. Angivelse av antall timer er en del av kravet om drøfting av hva slags 

opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud til den aktuelle eleven. Den sakkyndige 

vurderingen skal også inkludere uttalelser om tid som må fordeles på ulike organisatoriske 

løsninger, behov for særskilt kompetanse og ekstra personale som må settes inn dersom dette er 

nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig tilbud (Utdanningsdirektoratet, 2009: 62/63).  

 

Opplæringslova inneholder ikke regler om varigheten av en sakkyndig vurdering, men 

Utdanningsdirektoratet legger til grunn at: «Dersom elevens utvikling er relativt stabil og behovet 

for spesialundervisning er godt dokumentert gjennom tidligere utredninger, kan det være 

tilstrekkelig å bygge videre på disse utredningene uten å foreta en ny grundig pedagogisk 

rapportering eller sakkyndig vurdering. Ofte kan det være tilstrekkelig med en grundig utredning 

for eksempel hvert tredje år.» (Utdanningsdirektoratet, 2009: 87). Revisjonen har på bakgrunn av 

Utdanningsdirektoratets vurdering tatt utgangspunkt i at et enkeltvedtak om spesialundervisning 

bør baseres på en sakkyndig vurdering som maksimalt er tre år gammel på 

vedtakstidspunktet.  

 

Skoleeier har i siste instans ansvaret for at den sakkyndige vurderingen gir et forsvarlig grunnlag 

for å behandle saker om spesialundervisning og fatte enkeltvedtak. Dersom skoleeier fatter 

enkeltvedtak på grunnlag av en mangelfull sakkyndig vurdering, strider dette mot 

forvaltningsloven § 17 som pålegger forvaltningsorganet å påse at saken er så godt opplyst som 

mulig før vedtak treffes (Utdanningsdirektoratet, 2009: 57/67).   

  

Enkeltvedtak om spesialundervisning 

Av opplæringslova § 5-3 følger det at det skal fattes vedtak i saker om spesialundervisning. 

Opplæringslova inneholder ingen saksbehandlingsbestemmelser utover dette. Dermed kommer 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven til anvendelse. Det følger av forvaltningsloven § 23 at 

enkeltvedtak skal være skriftlige, dersom dette ikke av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt 

for forvaltningsorganet.  
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Jf. forvaltningsloven § 24 skal enkeltvedtaket begrunnes. Det følger av forvaltningsloven § 25 at 

begrunnelsen skal vise til de rettsreglene vedtaket bygger på, samt de faktiske forholdene 

som er lagt til grunn. For enkeltvedtak om spesialundervisning er det tilstrekkelig å vise til den 

sakkyndige vurderingen. Vedtaksorganet har etter opplæringslova § 5-3 fjerde ledd en særskilt 

begrunnelsesplikt dersom enkeltvedtaket ikke er i samsvar med den sakkyndige 

vurderingen. For å oppfylle sin begrunnelsesplikt i slike tilfeller, må kommunen vise hvorfor den 

mener at eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter opplæringslova § 5-1 

(Utdanningsdirektoratet, 2009: 75/76).   

 

Enkeltvedtaket skal være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud 

eleven skal få. Ifølge Utdanningsdirektoratets veileder (2013: 24/25) må enkeltvedtaket 

o angi omfanget av spesialundervisningen i tid (som hovedregel i klokketimer) der det 

er aktuelt  

o beskrive innholdet i spesialundervisningen 

o si noe om organiseringen av opplæringen 

o beskrive kompetansen som er nødvendig i spesialundervisningen 

  

Av forvaltningsloven § 27 følger det at forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, skal sørge for 

at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. I underretningen skal det gis opplysning 

om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten for klage. Partene skal også 

underrettes om retten til å se sakens dokumenter, slik denne følger av forvaltningsloven § 18, 

jf. § 19.   

 

Saksbehandlingstid 

Opplæringsloven kapittel 5 inneholder ingen angivelse av hvor lang tid det kan gå før det treffes 

enkeltvedtak om spesialundervisning. Også på dette punktet må opplæringslova suppleres med 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Av forvaltningsloven § 11a fremgår det at 

forvaltningsorganet, i forbindelse med enkeltvedtak, skal forberede og avgjøre saken uten 

ugrunnet opphold. Utdanningsdirektoratet fastslår i veilederen «Spesialundervisning» at i 

vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få avklart sine 

behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at for eksempel en saksbehandlingstid på totalt 

over tre måneder vil være for lang saksbehandlingstid (Utdanningsdirektoratet, 2009:77). 

 

Av forvaltningsloven § 11a følger det at i saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis et foreløpig 

svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. I 

revisjonen av Tromsø kommune under problemstilling nr. 2, har revisor tatt utgangspunkt i at 

tilmelding til pedagogisk-psykologisk tjeneste må regnes som starttidspunktet for 

saksbehandlingen tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi henviser her til at 

Utdanningsdirektoratet regner den pedagogisk-psykologiske tjenesten som saksforberedende 

organ (Utdanningsdirektoratet, 2009:77). Økonomiske og kapasitetsmessige forhold er ikke å 

regne som legitime grunner til at det tar lang tid å utarbeide en sakkyndig vurdering. I tilfeller 

hvor skoleeier har lang saksbehandlingstid på grunn av kø og/eller for få rådgivere hos 

pedagogisk-psykologisk tjeneste, vil det ifølge Utdanningsdirektoratet måtte vurderes om 

skoleeier ikke oppfyller sine plikter etter opplæringslova (Utdanningsdirektoratet, 2009: 66). 
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Individuell opplæringsplan  

For elever som har rett til spesialundervisning, jf. § 5-1, skal det etter at det er truffet et 

enkeltvedtak, jf. § 5-3, utformes en IOP for eleven. Alle elever som får spesialundervisning, 

skal etter opplæringsloven § 5-5 ha en IOP: “For elev som får spesialundervisning, skal det 

utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og 

korleis ho skal drivast”. Ifølge Utdanningsdirektoratets veileder  må IOP utarbeides så snart som 

mulig etter at enkeltvedtaket er fattet (2009: 80).  

 

IOP utarbeides på bakgrunn av det som fremgår av enkeltvedtaket om spesialundervisning. IOP 

kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter for eleven enn det som fremgår av enkeltvedtaket. 

Det vil si at beskrivelsen i IOP av omfanget, det konkrete innholdet, eventuelle avvik fra 

læreplanverket, organiseringen og kompetansen hos undervisningspersonalet skal være i samsvar 

med det som er fastsatt i enkeltvedtaket (Utdanningsdirektoratet, 2013: 9). 

 

Innenfor rammen av opplæringslovens krav kan IOP utformes på ulike måter. Hva en IOP mer 

konkret skal inneholde, og hvor grundig den bør være, må avgjøres etter faglig vurdering i det 

enkelte tilfellet. Som det fremgår av opplæringslova § 5-5, skal en IOP vise følgende: 

o Mål for opplæringen 

o Innholdet i opplæringen 

o Hvordan opplæringen ellers skal drives 

 

Når disse kravene skal oppfylles, må det ses på enkeltvedtaket og hva som ifølge vedtaket vil være 

et forsvarlig opplæringstilbud for eleven. Her må det ses på blant annet opplæringsmål som angis, 

omfang, avvik fra læreplanen eller opplæringsloven for øvrig. 

 

Utdanningsdirektoratets veileder (2009: 82/83) anbefaler at innholdsdimensjonen i planen bør angi 

hva eleven skal arbeide med og områder og arbeidsmåter vedkommende skal ta del i. Om hvordan 

opplæringen skal drives, sier veilederen blant annet at det kan være aktuelt å omtale blant annet 

organisering av opplæringen, bruk av tid, bruk av personalressurser, læremidler og utstyr. 

 

Halvårsrapport (årsrapport
 3
) 

Det er et krav i § 5-5 annet ledd at skolen skal utarbeide en halvårsrapport for alle elever med 

spesialundervisning og IOP. Skolen skal sende halvårsrapporten til eleven/foreldrene og til 

kommunen/fylkeskommunen.  

 

Halvårsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en 

vurdering av utviklingen til eleven i forhold til målene fastsatt i elevens IOP. Vurderingen av 

tiltakene og elevens utvikling må også holdes opp mot den sakkyndige vurderingen. 

Utdanningsdirektoratets veileder (2009: 86) presiserer at det skal vurderes om eleven får et 

forsvarlig utbytte av opplæringen, jf. § 5-1 annet ledd, og IOP-en skal være grunnlaget for 

vurderingen av elevens utvikling og hvordan det opplæringstilbudet som eleven får, 

fungerer. Evalueringen skal gi grunnlag for eventuelt å justere det videre arbeidet, enten det 

gjelder innhold, arbeidsmåter, organisering eller metoder.  

  

                                                 
3
 F.o.m. 1.8.2013 ble denne bestemmelsen endret til en årlig rapport. Dette får imidlertid ikke konsekvenser for vår 

undersøkelse. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING  

3.1 Metode og datamateriale  

Undersøkelsene denne rapporten bygger på, er gjennomført i henhold til gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001). I det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem i 

våre undersøkelser av grunnskoletilbudet i Tromsø kommune.  
 

Den første av de to problemstillingene som har dannet utgangspunkt for revisjonens 

undersøkelser, er følgende: “Tilbyr Tromsø kommune tilpasset opplæring i tråd med 

opplæringslova og øvrige retningslinjer?” Vi har valgt å operasjonalisere ovennevnte 

problemstilling til et spørsmål om hvorvidt dokumentasjon og ansattes beskrivelser av praksisen i 

grunnskolene i Tromsø tyder på at kommunen gir tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova.  
 

For å få tilgang til ansattes beskrivelser av praksisen i grunnskolene i Tromsø, har vi gjennomført 

to elektroniske spørreundersøkelser i skolene. Den første undersøkelsen sendte vi ut til 1056 

personer vi fikk oppgitt som ansatte i undervisningsstillinger
4
 i Tromsø kommunes grunnskole. Da 

vi avsluttet spørreundersøkelsen var den besvart av 646 av de som fikk den tilsendt. Dette gir en 

samlet svarprosent på 61. Som vi viser i kapittel 5 oppnådde vi en svarprosent på over 50 ved 20 

av de 33 enhetene i grunnskolen i Tromsø. Se for øvrig delkapittel 5.2. Den andre 

spørreundersøkelsen sendte vi ut til 73 personer som vi fra kommuneadministrasjonen hadde fått 

oppgitt at var rektorer eller inspektører i Tromsø kommunes grunnskole. Da vi avsluttet 

undersøkelsen, hadde 49 av de 73 rektorene og inspektørene som hadde fått undersøkelsen 

tilsendt, besvart den. Dette gir en svarprosent på 67. Spørreskjemaet vi brukte i 

spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet, forela vi kommuneadministrasjonen og fem 

rektorer til uttalelse før vi sendte skjemaet ut til målgruppene for undersøkelsene. 
 

Vi presenterer relevante funn fra undersøkelsen i kapittel 5 og 6. I disse kapitlene bruker vi 

følgende begreper med følgende betydning: 

 Respondentene: Undervisningspersonalet, rektorer og inspektører som har svart på 

spørreundersøkelsen 

 Svarfordeling: Hvordan respondentenes svar fordeler seg på de ulike svaralternativene på 

spørsmålene 

 N: Det totale antall respondenter som har svart på undersøkelsen eller på bestemte 

spørsmål i den 

 Gjennomsnittsscore: Gjennomsnittsverdien blant respondentenes svar når spørsmål er 

besvart med tallverdi 
 

I tillegg til de to spørreundersøkelsene, har revisjonen gjennomført intervju med enhetsleder for 

Tromsø kommunes pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT). Tema for intervjuet var hvordan 

enhetsleder opplever enhetens arbeidssituasjon, samarbeidet med skole og foreldre, og 

utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. 

 

Som vi viser i delkapittel 2.2.1 er spesialundervisning å betrakte som en individualisert form for 

tilpasset undervisning. Spørsmålet i problemstilling 2 om hvorvidt kommunen kan dokumentere 

korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning er sentralt for spørsmålet om hvorvidt 

“dokumentasjon tyder på at Tromsø kommune tilbyr tilpasset opplæring” i tråd med 

opplæringslova, jamfør drøftingen av problemstilling 1 ovenfor.  

                                                 
4
 Ansatte som driver eller er involvert i undervisning.  
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For å besvare problemstilling 2 har revisjonen, med hjemmel i kommuneloven § § 78 nr. 6
5
, 

gjennomført dokumentanalyse av mappene til tilsammen 134 av 655 elever som ved begynnelsen i 

skoleåret 2012/2013 hadde enkeltvedtak om spesialundervisning. I team på to personer besøkte 

seks av revisjonens ansatte 18 utvalgte enheter blant de 34 enhetene i Tromsø kommunes 

grunnskole, og gjennomførte dokumentanalyse av elevmapper ved skolene. Dokumentanalysen 

ble gjennomført med utgangspunkt i en velutprøvd standardisert sjekkliste for slike kontroller. I 

utvalget av skoler var både barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler og skoler med relativt 

mange eller få elever representert.  

 

Kapittel 5 og 6 i denne rapporten inneholder også enkelte talldata fra KOSTRA. KOSTRA 

(KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem, administrert av Statistisk 

Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet. I KOSTRA har 

SSB sammenstilt innrapportert informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike 

tjenesteområder, for å gi relevant informasjon til lokale og nasjonale beslutningstakere og øvrige 

interessenter. Elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå danner 

grunnlaget for KOSTRA. 

 

3.2 Gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og 

problemstillingen. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.  

 

Spørreundersøkelsene blant ansatte i grunnskolen 

Når det gjelder påliteligheten – eller nøyaktigheten – i de to spørreundersøkelsene vi sendte ut til 

ansatte i Tromsø-skolene, ble de to spørreundersøkelsene utarbeidet på bakgrunn av fordypning i 

begrepet “tilpasset opplæring”, slik dette defineres og omtales i regelverk og anbefalinger på 

området. Spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet forela vi deretter 

kommuneadministrasjonen og fem rektorer for gjennomsyn før utsendelse. Vi fikk ingen 

tilbakemeldinger, verken fra undervisningspersonalet eller rektorer og inspektører, om at 

spørreskjemaene var vanskelige å forstå eller å besvare.   

 

Med svarprosenter på henholdsvis 61 og 67 for undervisningspersonalet og rektorer og 

inspektører, betrakter revisjonen de to spørreundersøkelsene som å gi rikholdig og relevant 

informasjon om opplevde kvaliteter ved grunnskoletilbudet blant relativt store majoriteter blant de 

to gruppene av ansatte. Vi kan imidlertid ikke tillegge resultatene representasjonskraft utover de 

av de ansatte som besvarte spørreundersøkelsene, grupper vi heretter benevner “respondentene”. 

Når det gjelder tilstrekkeligheten i resultatene fra de to spørreundersøkelsene, er revisjonen 

følgelig av den oppfatning at resultatene er tilstrekkelige til å gi viktige indikasjoner om hvordan 

kvaliteten oppleves blant de ansatte i Tromsø kommunes grunnskole.  

 

Gjennomgang av elevmapper 

Når det gjelder gjennomgangen av elevmapper, har revisjonen søkt å sikre påliteligheten i 

datamaterialet gjennom at samtlige medarbeidere som gjennomførte dokumentanalyse, gjorde 

dette på bakgrunn av en forhåndsdefinert sjekkliste. Revisjonen hadde også en intern 

gjennomgang av hvordan analysene skulle gjennomføres, før medarbeiderne reiste ut til enhetene 

                                                 
5
 Kommuneloven § 78 nr. 6 lyder: “Revisor kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 

kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som revisor finner 

nødvendige for å gjennomføre oppgavene.”     
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og så igjennom mappene. I de få tilfellene der medarbeidernes notater i sjekklistene har vært 

vanskelige å kategorisere i etterkant, har vi utelukket de aktuelle mappene fra analyseutvalget. 

 

Vi regner vårt utvalg på 134 mapper til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning i 

skoleåret 2012/2013 som å utgjøre et relevant datamateriale sett i lys av spørsmålet om hvorvidt 

kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Når det 

gjelder tilstrekkeligheten i datamaterialet, ser vi muligheten for at noe av dokumentasjonen 

vedrørende elevene vi så igjennom mappene til, kan være arkivert i barnehager eller de aktuelle 

elevenes tidligere skoler (i andre kommuner). I de tilfeller der vi påpeker manglende 

dokumentasjon, kan dette skyldes at denne dokumentasjonen befinner seg andre steder enn i 

elevmappene. Som det fremgår av kapittel 6 inneholdt de undersøkte mappene likevel tilstrekkelig 

med dokumentasjon til å vurdere hvorvidt den faktisk dokumenterte saksbehandlingen i 

kommunen i saker om spesialundervisning er i tråd med krav i opplæringslova og 

forvaltningsloven m.m. Tatt i betraktning omfanget av avvikene vi viser til i kapittel 6, betrakter vi 

vårt datamateriale – mappene til 20 % av elevene med enkeltvedtak i skoleåret 2012/2013 - som 

tilstrekkelig til å konkludere med hensyn til spørsmålet om kommunens saksbehandling i saker om 

spesialundervisning.  

 

KOSTRA-tall og intervju med enhetsleder for PPT 

Vi benytter oss alltid av KOSTRA-tall med forbehold om at tallene kan inneholde feil. Det kan 

være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på rapportering til KOSTRA. Generelt har 

kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de senere årene. Revisjonen ser ingen grunn 

til å anta at KOSTRA-tallene som brukes i denne rapporten, inneholder vesentlige feil.  
 

Intervjuet med enhetsleder for PPT i Tromsø kommune gjennomførte revisjonen for å innhente 

relevante data om PPTs samarbeid med skoler og foreldre. Vi betrakter enhetsleder ved PPT som 

en strategisk utvalgt informant, med særlige forutsetninger for å gi relevante og tilstrekkelige 

opplysninger vedrørende de delene av PPTs arbeid som er relevante for vår rapport.  

 

Generelt om gyldighet og pålitelighet i revisjonens undersøkelser 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet 

de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle 

faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter 

revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. Påliteligheten 

og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom revisjonens interne 

kvalitetssystem. 

 

3.2 Avgrensing av prosjektet  

Undersøkelsen er avgrenset til de kommunale grunnskolene og pedagogisk-psykologisk tjeneste i 

Tromsø kommune. Spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet gjennomførte vi i perioden 

fra 5. november 2013 til 17. januar 2014. Spørreundersøkelsen blant rektorer og inspektører 

gjennomførte vi i perioden fra 12. mars til 20. mars 2014. Utvalgskriteriet for elevmapper var at de 

berørte elevene mottok spesialundervisning etter enkeltvedtak for skoleåret 2012/2013. 

Elevmapper fra og ansatte ved Læring gjennom arbeid (LGA), et særskilt opplæringstiltak for 

elever på grunnskolens ungdomstrinn, er ikke med i undersøkelsen. 
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4 ORGANISERING AV TROMSØ KOMMUNE OG GRUNNSKOLEN 

 

4.1 Organisasjonen Tromsø kommune 

 
Figur 1. Organisasjonsmodell, Tromsø kommune  

 

Kilde: www.tromso.kommune.no 

 

 

Tromsø kommunes virksomhet er organisert som vist i figur 1 med to nivå for ansvar og 

myndighet; byrådet og resultatenhetene. Etter innføringen av parlamentarisme er alle 

resultatenheter og støtteenheter underlagt byrådsavdelinger. De enkelte fagbyrådene er øverste 

ansvarlig for sin byrådsavdeling. Hver byrådsavdeling har en kommunaldirektør som har det 

administrative ansvaret for byrådsavdelingen og enhetene som ligger under den. 

Byrådsavdelingene skal være et støtteapparat for den politiske ledelsen og sørge for at byrådets 

politikk blir iverksatt. De har også ansvar for resultatenheter, kommunale foretak og virksomheter 

hvor kommunen er eier. Kommunen har seks byrådsavdelinger, 76 resultatenheter og ett 

kommunalt foretak. 

 

Resultatenhetslederne har vide fullmakter og et selvstendig økonomiansvar, herunder følger 

ansvar for drift av tjenestene, ansvar for kvalitet på tjenestene samt et arbeidsgiveransvar i forhold 

til medarbeiderne. Resultatenhetslederne rapporterer til kommunaldirektørene innenfor sitt 

virkeområde. 

 

Byrådsavdelingen for utdanning (innringet i figur 1 over) ledes politisk av byråd for utdanning og 

administrativt av kommunaldirektør. Følgende enheter/områder er underlagt byrådsavdelingen for 

http://www.tromso.kommune.no/
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utdanning: skolene, barnehagene, barneverntjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, 

forebyggende helsetjenester, voksenopplæringen og flyktningetjenesten. 

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har per 3. april i år 13 ansatte på skoleteam som jobber 

som fagpersoner fordelt på 12.5 stillingshjemler.
6
  

 

4.2 Grunnskolene i Tromsø kommune 

Den kommunale grunnskolen i Tromsø kommune har 39 skoler
7
 fordelt på 34 enheter

8
: 

 21 barneskoler (trinn 1-7), hvorav 2 består av skole og barnehage 

 7 ungdomsskoler (trinn 8-10) 

 6 kombinerte skoler (trinn 1-10), hvorav 5 består av skole og barnehage 

 

Tabell 1 nedenfor viser at det har vært en økning i antall elever i den kommunale grunnskolen i 

Tromsø kommune de tre siste årene. Inneværende skoleår (2013/14) er det 8244 elever i 

grunnskolen i Tromsø kommune
9
. Tabell 2 nedenfor viser at det er store forskjeller i størrelsen på 

skolene målt i antall elever. Skoleåret 2013/14 varierer antallet fra sju elever ved de minste 

skolene, som er kombinerte skoler (Vengsøy skole og Skogvik skole
10

) til 502 ved den største 

skolen, som er en ungdomsskole (Sommerlyst skole).  

 

Tabell 1: Antall elever i barne- og ungdomsskole tre siste skoleår, Tromsø kommune 

År Elever 1.-7. årstrinn Elever 8.-10. årstrinn Elever totalt 

2013/14 5771 2473 8244 

2012/13 5717 2515 8232 

2011/12 5654 2529 8183 
Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

 

 

Tabell 2. Minste og største skole ut fra elevantall 2013/14, Tromsø kommune 

 Barneskole Ungdomsskole Kombinert skole 

Laveste elevantall 20 192 7 

Høyeste elevantall 388 502 427 

Kilde: GSI 

  

                                                 
6 Én av de faglig ansatte er per april 2014 langtidssykemeldt. 
7
 Følgende skoler er sammenslåtte enheter (her inngår også barnehager): Straumsbukta og Vikran skoler har felles 

enhetsleder. Ramfjord og Sjursnes skoler har felles enhetsleder. Skogvik, Trondjord og Vengsøy har felles enhetsleder 

(Kvalsundskolen). Brensholmen og Kattfjord skoler har felles enhetsleder (Hillesøyskolen).   
8
 Inkludert Læring gjennom arbeid (LGA), se kap. 3.2  

9
 Det finnes tre private grunnskoler i Tromsø kommune. De private grunnskolene har i skoleåret 2013/14 til sammen 

259 elever. De tre private skolene i Tromsø kommune har skoleåret 2013/14 til sammen 259 elever. 
10

 Vengsøy skole og Skogvik skole utgjør sammen med Trondjord skole Kvalsundskolen med felles enhetsleder, jf. 

note 7. Det samlede elevtallet ved disse skolene er 75 i skoleåret 2013/14. 
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5 TILPASSET OPPLÆRING 

Tilbyr Tromsø kommune tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige 

retningslinjer? 
 

 
 

  

Autoritative definisjoner av og betraktninger om “tilpasset opplæring” 

 

Opplæringslova § 1-3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. 

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom 
anna inneber særleg høg lærartettleik (…).  

 

«Læring og felleskap». Melding til Stortinget (nr. 18, 2010-2011)  

Det kongelige kunnskapsdepartement 

Side: 9: «Tilpasset opplæring er de tiltak som skolen setter inn for å sikre at elevene får best mulig 
utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder, 
og progresjon. (…) Fordi skolen først og fremst er en fellesskapsarena, kan ikke tilpasset opplæring 
forstås som en ren individualisering av opplæringen. Tilpasset opplæring handler om å skape god 
balanse mellom evnene og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet. Denne balansen skapes 
gjennom læringsmiljøer med varierte arbeidsoppgaver som tar utgangspunkt i forutsetningene og evnene 
elevene har. Dette forutsetter at skolen løpende vurderer, varierer og endrer egen praksis (…)…skolens 
evne til å gi elevene tilpasset opplæring er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning.» 

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 
(Utdanningsdirektoratet) 

Side 19: «Alle elever skal i arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg 
mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. (…) Tilpasset opplæring 
kjennetegnes av variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i 
organisering av og intensitet i opplæringen.»  

Tilpasset opplæring er knyttet til den ordinære opplæringen. (…) Tilpasset opplæring skal i all hovedsak 
skje innenfor rammen av fellesskapet, i klasser eller grupper, og på en måte som er håndterlig for 
lærerne og skolen, noe som blant annet innebærer en forsvarlig ressurssituasjon.” 

Side 27: «Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, som det er knyttet et 
enkeltvedtak til.» 

 



KomRev NORD IKS Kvalitet i grunnskolen 

 

Side:  

 
14 

5.1 Gjennomsnittlig gruppestørrelse  

 

Tabell 3. Gjennomsnittlige gruppestørrelser på hovedtrinn i grunnskolen, Tromsø, landet uten Oslo og KG 13 

Gjennomsnittlige 

gruppestørrelser 

i grunnskolen 

1902 

Tromsø 

1902 

Tromsø 

ASSS ASSS KG13  KG13  Landet 

uten 

Oslo 

Landet 

uten 

Oslo 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse, 

1.-4.årstrinn 

14,5 14 15,3 15,1 14,3 14 13,3 13,1 

Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse, 

5.-7.årstrinn 

13,4 13,3 14,7 14,7 14 13,9 12,9 12,8 

Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse, 

8.-10.årstrinn 

14,1 14,9 15,9 16,4 15,1 15,6 14,3 14,6 

Kilde: KOSTRA 

 

Det er stor forskjell på enhetene i Tromsø kommunes grunnskole, og den samlede 

gjennomsnittlige gruppestørrelsen i kommunens grunnskole fanger ikke opp disse forskjellene. Å 

legge gjennomsnittlig gruppestørrelse til grunn for en samlet vurdering av Tromsø kommunes 

grunnskole opp imot opplæringslova § 1-3, som er gjengitt øverst i tekstboksen på forrige side, er 

derfor lite hensiktsmessig. Likevel gir den samlede gjennomsnittlige gruppestørrelsen en 

interessant indikasjon på forholdet mellom de ulike hovedtrinnene, og mellom Tromsø kommune 

og sammeliknbare kommuner, når det gjelder lærertetthet. Stor gjennomsnittlig gruppestørrelse 

betyr lav gjennomsnittlig lærertetthet. Liten gjennomsnittlig gruppestørrelse betyr høy 

gjennomsnittlig lærertetthet.  

 

I tabell 3 ovenfor ser vi gjennomsnittlige gruppestørrelser på de ulike trinnene i grunnskolen, i 

Tromsø kommune, ASSS-nettverkets gjennomsnitt, KG13s gjennomsnitt, og gjennomsnittet i 

landet uten Oslo. Av tabellen fremgår det at Tromsø kommune i 2013 hadde større 

gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1. til 4. trinn sammenliknet med både landet utenom Oslo og 

gjennomsnittet i KG13, men mindre gruppestørrelse på 1. til 4. trinn sammenliknet med ASSS-

gjennomsnittet.    

 

I 2013 hadde Tromsø kommune også større gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1. til 4. trinn enn 

på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Dette var ikke tilfellet i noen av sammenlikningsenhetene, men i flere 

av disse var gruppestørrelsen lavest på 5. til 7. trinn dette året. Dette mønsteret kjennetegnet for 

øvrig Tromsø kommune i 2012. I samme år hadde Tromsø kommune også mindre gruppestørrelse 

på 1. til 4. trinn sammenliknet med ASSS-gjennomsnittet, og gjennomsnittlig gruppestørresle på 1. 

til 4. trinn sammenliknet med KG13.  

 

Fra byrådsavdeling for utdanning vises det til at barnekullene som nå befinner seg på 1. til 4. trinn 

i Tromsø kommunes grunnskole er større enn barnekullene som befinner seg på de høyere 

trinnene, og at den økende og større gruppestørrelsen på 1. til 4. trinn må ses i lys av dette.  
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5.2 Opplevd grad av tilpasset opplæring: Resultater fra spørreundersøkelser 

 

Med bakgrunn i hvordan begrepet “tilpasset opplæring” defineres i gjeldende regelverk og 

anbefalinger for grunnskoleopplæringen, har revisjonen laget og sendt ut spørreundersøkelser til 

 

a) Undervisningspersonalet i Tromsø kommunes grunnskole 

b) Rektorer og inspektører i Tromsø kommunes grunnskole 

 

Spørsmålene som inngikk i spørreskjemaene vi sendte til undervisningspersonalet (gruppe a), 

dreier seg om hvordan ansatte opplever graden av tilpasning i undervisningen ved sin skole, samt 

de organisatoriske og ressursmessige forutsetningene for å oppnå tilpasset undervisning. 

Spørreskjemaet vi sendte til rektorer og inspektører (gruppe b), dreide seg om flere av temaene vi 

spurte undervisningspersonalet om, men tok også for seg samarbeidet mellom skolene og 

kommuneadministrasjonen inkl. pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), samt forhold tilknyttet 

spesialpedagogiske tiltak og enkeltvedtak om spesialundervisning ved skolene. I dette kapittelet, 

og til dels også i kapittel 6, presenterer vi våre funn fra disse to spørreundersøkelsene. 

 

Oppslutning om spørreundersøkelsene 

Når det gjelder spørreundersøkelsen vi sendte til undervisningspersonalet, varierte svarprosenten
11

 

stort mellom enhetene (skolene). I undersøkelsen vår ble Straumsbukta skole og Vikran skole slått 

sammen til en enhet, i tråd med beskrivelser på Tromsø kommunes hjemmesider. På samme 

grunnlag slo vi sammen Ramfjord skole og Sjursnes skole til en enhet. Totalt sendte vi dermed 

spørreundersøkelsen til 33 resultatenheter i Tromsø kommunes grunnskole. 

 

Ved 20 av de 33 enhetene oppnådde vi en svarprosent på over 50. Den aller høyeste svarprosenten 

(85) fikk undersøkelsen ved Grønnåsen skole, der 22 av 26 mulige respondenter svarte. Den 

laveste svarprosenten (14) fikk vi ved Skittenelv skole, der kun to av 14 mulige respondenter 

svarte. I tabell 4 nedenfor viser vi svarprosent ved samtlige av skolene. Skolene markert med 

grønt har en svarprosent på over 50, mens skolene markert med lyserødt har en svarprosent på 

under 50. Ettersom ansatte som ikke inngår i denne spørreundersøkelsens målgruppe fikk 

anledning til å oppgi skoletilhørighet før de eventuelt ble “routet” ut av undersøkelsen, er det 

mulig at oppslutningen rent matematisk var litt større ved enkelte av skolene enn hva som 

fremkommer i tabell 4. Tabell 4 fremstiller på denne måten svarprosent ved de ulike skolene 

forstått som “antall relevante respondenter”/antall ansatte som fikk undersøkelsen tilsendt. 

 
Tabell 4. Svarprosent blant undervisningspersonalet ved skolene i Tromsø kommune 

Navn % Navn % Navn % Navn % Navn % 

Bjerkaker 59 Hillesøyskolen 46 Langnes 60 Selnes 40 Storelva 66 

Borgtun 63 Kaldfjord 69 Lunheim 41 Skittenelv 14 Straumsbukta/ 

Vikran 

40 

Ersfjordbotn 77 Krokelvdalen 38 Mortensnes 68 Skjelnan 66 Tromsdalen 56 

Fagereng 66 Kroken 67 Prestvannet 63 Slettaelva 25 Tromstun 60 

Grønnåsen 85 Kvalsundskolen 59 Ramfjord/Sjursnes 43 Solneset 74 Workinnmarka 37 

Gyllenborg 76 Kvaløysletta 59 Reinen 74 Sommerlyst 65 TOTALT: 61 % 
Hamna 32 Lakselvbukt 44 Sandnessund 40 Stakkevollan 47 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

   

                                                 
11

 Antall faktiske respondenter som andel av antall mulige respondenter/populasjon. 
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Når det gjelder spørreundersøkelsen vi sendte ut til rektorer og inspektører, oppnådde vi en 

svarprosent på 67.
12

 På grunn av hensynet til avidentifisering ba vi ikke rektorene og inspektørene 

om å oppgi hvilken skole de er ansatte ved.  
 

Resultatene vi presenterer i dette kapittelet, viser hvordan respondentene i de to 

spørreundersøkelsene har svart på en rekke spørsmål om seg selv og skolen de er ansatt ved, når 

det gjelder undervisningen. Etter revisjonens oppfatning gir ikke resultatene grunnlag for å gjøre 

sikre vurderinger av eller å trekke sikre konklusjoner om tilstanden i Tromsø kommunes 

grunnskole. Likevel mener vi at undersøkelsen gir viktige indikasjoner med hensyn til 

kommunens grad av tilpasning av grunnskoleundervisningen.  

 
Opplevelser av individuell tilpasning og det ressursmessige grunnlaget for den 
 

Diagram 1. “Hvordan opplever du det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og 

behov?” N=509 (Respondenter: Undervisningspersonalet) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Diagram 1 viser den samlede svarfordelingen blant respondentene fra undervisningspersonalet på 

spørsmålet “Hvordan opplever du det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs 

forutsetninger og behov?”. Av de totalt 509 respondentene som besvarte spørsmålet
13

, svarte kun 

syv respondenter med alternativ 1, og 19 respondenter med alternativ 5. Ingen svarte “vet ikke” på 

dette spørsmålet.  
 

Gjennomsnittsscorene på dette spørsmålet varierte en god del mellom skolene. Prestvannet skole 

sin gjennomsnittsscore lå nærmest alternativ 2 “Jeg opplever at det stort sett går greit”. 

Gyllenborg skoles gjennomsnittsscore lå midt imellom alternativ 3 “Jeg opplever det som middels 

vanskelig” og alternativ 4 “Ofte synes jeg det er vanskelig”. Diagram 1 indikerer totalt sett nokså 

stor variasjon i grunnskolen i Tromsø, med hensyn til hvor lett eller vanskelig 

undervisningspersonalet opplever det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs 

forutsetninger og behov. De av respondentene som kommenterte dette spørsmålet ytterligere, 

formidlet i all hovedsak at antallet elever pr. lærer er for stort, at det er store forskjeller mellom de 

ulike elevenes behov, og at tiden til å kartlegge og følge opp den enkelte elev er for knapp.  

                                                 
12

 49 av 73 rektorer eller inspektører som fikk undersøkelsen tilsendt besvarte den. 
13

 Respondenter (N=49) som på undersøkelsestidspunktet kun drev eller kun var involvert i spesialundervisning, fikk 

ikke anledning til å svare på dette spørsmålet. 

1,4% 

31,2% 32,0% 31,6% 

3,7% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Jeg opplever at det alltid går greit

Jeg opplever at det stort sett går
greit

Jeg opplever det som middels
vanskelig

Ofte synes jeg det er vanskelig

Jeg opplever at det alltid er vanskelig

Beste gjennomsnittsscore: 

Prestvannet: 2,40 

Svakeste gjennomsnittsscore:  

Gyllenborg: 3,50 

Totalt gjennomsnitt: 3,05 
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Tabell 5: “I hvor stor grad opplever du at din skole innenfor følgende områder har ressurser som muliggjør 

undervisning som er tilpasset enkelteleven?” (Respondenter i øverste halvdel av tabellen: Rektorer og inspektører. 

Respondenter i nederste halvdel av tabellen. Gjennomsnittsscorene gjelder kun undervisningspersonalet.) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Tabell 5 viser svarfordelinger – og for undervisningspersonalet også gjennomsnitt – på et 

spørsmål der vi ba samtlige respondenter rangere fire ulike ressurser ved skolen de er ansatte ved, 

med hensyn til hvorvidt deres skole har tilstrekkelig av hver ressurs til å muliggjøre undervisning 

som er tilpasset enkelteleven.   

 

Når det gjelder ressursen “undervisningsmateriell”, viser tabellen en gjennomsnittsscore for 

rektorene og inspektørene som kan tolkes som å uttrykke en opplevelse av at skolene i stor grad 

har undervisningsmateriell som muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven. Tabellen 

tydeliggjør imidlertid en viss variasjon i rektorene/inspektørenes svar. Det samme gjelder 

respondentene blant det øvrige undervisningspersonalet, hvis svarfordeling altså fremgår i nedre 

halvdel av tabell 2. Gjennomsnittsscoren blant undervisningspersonalet kan tolkes som å uttrykke 

en opplevelse av at skolene i middels grad har undervisningsmateriell som muliggjør 

undervisning som er tilpasset enkelteleven. Blant de som kommenterte dette spørsmålet, svarte 

flere blant undervisningspersonalet at den økonomiske ressursen ved deres skole vanskeliggjorde 

innkjøp av nødvendig undervisningsmateriell, og at IKT-verktøyene ved skolen deres ikke er 

tilstrekkelige/fungerer dårlig. Noen skrev også at læreverket i enkelte fag fungerer dårlig eller er 

for lite variert sett i forhold til variasjonene i elevenes forutsetninger. Også enkelte respondenter 

blant rektorene og inspektørene kommenterte at de opplever skolens IKT-verktøy som for dårlige. 

I de to nederste radene av kolonnen nest lengst til venstre ser vi imidlertid at gjennomsnittsscorene 

varierte nokså stort skolene imellom, med hensyn til hvordan undervisningspersonalet vurderte 

undervisningsmateriellet ved sin skole.  
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I tabell 5 ser vi også hvordan rektorer/inspektører og undervisningspersonalet vurderte 

ressursvariabelen “bemanning” (tetthet av undervisningspersonell) ved sin skole. Av de fire 

ressursvariablene som inngår i tabell 5, var det denne ressursvariabelen begge respondentgruppene 

uttrykte at i minst grad er til stede som forutsetning for å tilby tilpasset undervisning.  Det gjaldt 

begge respondentgruppene at over en tredjedel svarte at skolen de er ansatt ved, “i liten grad” 

eller “i svært liten grad” har en bemanning som muliggjør undervisning som er tilpasset 

enkelteleven. Det klart hyppigst benyttede svaralternativet i begge respondentgruppene var “3 i 

middels grad”, og gjennomsnittsscorene for begge respondentgruppene ligger også nærmest dette 

svaralternativet.
14

 Av respondentene blant undervisningspersonalet som kommenterte dette 

spørsmålet ytterligere, svarte mange at lærertettheten ved deres skole er for lav til at 

undervisningen kan tilpasses i ønsket grad. Noen rektorer/inspektører som kommenterte dette 

temaet, svarte også at de opplever bemanningen som for lav. Andre svarte at bemanningen er 

“middels god”. Tabell 5 viser at det også med hensyn til denne ressursvariabelen var nokså stor 

variasjon i gjennomsnittsscorene blant undervisningspersonalet fra de ulike skolene. Fagereng 

skoles gjennomsnittsscore tilsvarer “i liten grad”, mens Ersfjordbotns og Grønnåsens 

gjennomsnittsscorer tilsvarer “i stor grad”.   

 

Både rektorene/inspektørene og undervisningspersonalet svarte med nokså høye 

gjennomsnittsscorer, tilnærmet like “4 i stor grad” for ressursvariabelen “kompetanse i kollegiet”. 

Blant både rektorene/inspektørene og undervisningspersonalet svarte ca. halvparten av 

respondentene med alternativ “4 i stor grad” på dette spørsmålet. Ingen av rektorene/inspektørene 

svarte med alternativene “1 i svært liten grad” eller “2 i liten grad”. Enkelte av respondentene 

blant undervisningspersonalet som kommenterte spørsmålet ytterligere, skrev at den 

spesialpedagogiske kompetansen ved deres skole er for lav, for sårbar ved fraværsproblematikk, 

eller ikke gjøres “kollegialt tilgjengelig” – i form av regelmessige møter med øvrige ansatte. 

Andre svarte at det mangler på ordinær, pedagogisk kompetanse ved deres skole. Noen 

respondenter svarte at kompetansen i kollegiet de er en del av er god, men at det er for lav 

lærertetthet. Rektorer/inspektører som kommenterte spørsmålet, svarte at de opplevde personalets 

kompetanse som god eller som å være i en positiv utvikling. Som tabell 5 viser kom ingen av 

skolene ut med gjennomsnittscorer under 3,4 “i middels grad” på dette spørsmålet. 

 

Når det gjelder den fjerde ressursvariabelen – “skolelokaler og uteområder” – ligger 

gjennomsnittsscoren blant rektorer/inspektører marginalt nærmere alternativet “4 i stor grad” enn 

“3 i middels grad”. Det gjelder både rektorer/inspektører og undervisningspersonalet at denne 

ressursvariabelen var den de besvarte med størst spredning ut over de fem svaralternativene. 

Gjennomsnittsscoren i sistnevnte gruppe er tilnærmet lik “3 i middels grad”.  Mens den laveste 

gjennomsnittsscoren – for Kvaløysletta skole – ligger midt i mellom alternativene “2 i liten grad” 

og “3 i middels grad”, er gjennomsnittsscoren blant undervisningspersonalet ved Tromstun skole 

tilnærmet lik alternativet “4 i stor grad”. Flere respondenter blant undervisningspersonalet svarte i 

sine fritekstkommentarer til dette spørsmålet at det er et underskudd på undervisningsrom ved 

skolene de er ansatte ved, eller at klasserommene er for trange eller på andre måter mindre 

tilfredsstillende. Mange respondenter kommenterte at uteområdet rundt skolene deres er veldig 

fine og pedagogisk nyttige. Enkelte rektorer formidlet at de opplever skolelokalene som for små.   
 

Diagram 2 på neste side viser at et knapt flertall av de 509 respondentene som svarte på 

spørsmålet diagrammet henviser til, svarte at de “i stor grad” opplever at de klarer å gi elevene 

realistiske utfordringer som de kan mestre enkeltvis på skolen
15

. Gjennomsnittsscoren blant 

                                                 
14

 2,5 < 2,76 ≈ 3 og 2,5 < 2,74 ≈ 3 
15

 På spørsmålet om å gi elever realistiske utfordringer som de kan mestre enkeltvis på skolen, svarte 7,1 % av 

respondentene blant undervisningspersonalet “vet ikke”. 
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undervisningspersonalet på dette spørsmålet ligger også nærmest svaralternativ “4 i stor grad”. 

Nesten halvparten av respondentene svarte at de “i stor grad” opplever at de klarer å gi elevene 

realistiske utfordringer som de kan mestre sammen med andre elever, og gjennomsnittsscoren på 

dette spørsmålet ligger også nærmest dette svaralternativet.  

 
Diagram 2. “I hvor stor grad opplever du at du klarer å gi elevene realistiske utfordringer som de kan 

mestre?” N= 509 (Respondenter: Undervisningspersonalet) 

 
Svaralternativer:        Kilde: Questback/KomRev NORD 

“1: I svært liten grad” (blå) 

“2: I liten grad” (lysegrønn) 

“3: I middels grad” (mørk grå) 

“4: I stor grad” (oransje) 

“5: I svært stor grad” (turkis) 

 

På spørsmålet om hvorvidt respondentene opplever at de klarer å gi elevene realistiske 

utfordringer som de kan mestre enkeltvis hjemme, var det alternativet “3 i middels grad” som ble 

hyppigst benyttet blant respondentene. Gjennomsnittsscoren på dette spørsmålet ligger nærmest 

dette svaralternativet.  

 

De av respondentene blant undervisningspersonalet som kommenterte dette spørsmålet ytterligere, 

formidlet i hovedsak fem typer tilbakemeldinger: 

 

 At de opplever å greie å tilpasse undervisningen i de tre kontekstene diagram 2 viser til. 

 At det er for mange elever pr. lærer til at en greier å gi den enkelte elev realistiske 

utfordringer  

 At det i det store og hele er for lite tid til å gi tilpasset opplæring i tilstrekkelig grad, fordi 

undervisningspersonalet er pålagt andre tidkrevende oppgaver 

 At en klarer å gi noen, men ikke alle, elever realistiske utfordringer 

 At elevenes hjemmeforhold i varierende grad gir forutsetninger for å gi elevene realistiske 

utfordringer  
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Gjennomsnitt (sammen med andre): 3,61 

Gjennomsnitt (enkeltvis på skolen): 3,66 

Gjennomsnitt (enkeltvis hjemme): 3,38 



KomRev NORD IKS Kvalitet i grunnskolen 

 

Side:  

 
20 

Kartlegging og drøfting av undervisningstilbudets kvalitet 
 

Diagram 3. “I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din undervisning/undervisningen du er involvert i 

kartlagt?” N=546 (Respondenter: Undervisningspersonalet) 

 
                                                Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Da vi ba respondentene blant undervisningspersonalet svare på spørsmålet “I hvor stor grad blir 

elevenes utbytte av din undervisning/undervisningen du er involvert i kartlagt?”, ble alternativene 

“3 i middels grad” og “4 i stor grad” klart hyppigst benyttet blant respondentene. Kun 17 % av 

respondentene svarte med andre alternativer enn de to forannevnte.
 16

   Gjennomsnittsscoren på 

3,45 ligger ca. midt mellom svaralternativ 3 og 4. Som tekstboksen i diagram 3 sitt øverste høyre 

hjørne viser, varierte gjennomsnittsscorene mellom 3,1 (≈ “3 i middels grad”) og 3,83 (≈ “4 i stor 

grad”) skolene imellom. Vi ga også respondentene mulighet til å utdype hvordan resultater fra 

kartlegging av elevenes utbytte av undervisningen blir brukt ved skolene. De av respondentene 

som kommenterte spørsmålet, svarte i hovedsak at 

 

 Resultatene fra kartleggingene brukes til å måle elevens progresjon for å kunne 

tilpasse/justere undervisningen. Flere poengterte i forlengelsen av dette at resultatene 

brukes til å fange opp de som trenger ekstra tiltak i form av kurs eller andre tiltak 

 Resultatene tas opp i elevsamtaler, samtaler med hjemmet, i ressursteam, eller med skolens 

administrasjon 

 

Enkelte kommenterte at tidspress har ført til at kvaliteten på prøvene har gått ned, eller at 

resultatene fra kartleggingene ikke brukes godt nok med hensyn til å tilpasse undervisningen. 

 

 

  
  

                                                 
16

 3,3 % av respondentene svarte “vet ikke” på dette spørsmålet. 
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Beste gjennomsnittsscore: 
Fagereng skole: 3,83 
Svakeste gjennomsnittsscore: 
Kvaløysletta u.skole: 3,1 
Totalt gjennomsnitt: 3,45 
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Diagram 4. “I hvor stor grad opplever du at undervisningstilbudets kvalitet blir drøftet ved din skole?” N=546 

(Respondenter: Undervisningspersonalet) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Diagram 4 viser at svaralternativet som ble hyppigst benyttet av respondentene blant 

undervisningspersonalet da vi stilte dem spørsmålet om i hvor stor grad de opplever at 

undervisningstilbudets kvalitet blir drøftet ved sin skole, var “4 I stor grad”. Svaralternativet “3 I 

middels grad” ble imidlertid også benyttet av mange av respondentene, og den totale 

gjennomsnittsscoren ligger litt nærmere dette alternativet enn alternativ 4. Mellom skolene 

varierte gjennomsnittsscorene blant undervisningspersonalet fra 2,7 (≈ “3 I middels grad”) og 4,19 

(≈ “4 i stor grad”).  

 

Vi ba rektorene/inspektørene besvare spørsmålet “I hvor stor grad opplever du at 

undervisningspersonalet ved din skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i 

undervisningstilbudet?” Svarene illustrerer vi i diagram 5 nedenfor.  

 
Diagram 5. “I hvor stor grad opplever du at undervisningspersonalet ved din skole tar initiativ til diskusjon av 

kvaliteten i undervisningstilbudet?” N=49 (Respondenter: Rektorer og inspektører) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Beste gjennomsnittsscore:  

Kaldfjord skole: 4,19 

Svakeste gjennomsnittsscore:  

Kvalsundskolen: 2,7 

Totalt gjennomsnitt: 3,42 

Gjennomsnittsscore: 3,67 



KomRev NORD IKS Kvalitet i grunnskolen 

 

Side:  

 
22 

Diagram 5 på forrige side viser at en stor majoritet av rektorene/inspektørene svarte med 

alternativet “4 i stor grad” på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever at 

undervisningspersonalet ved sin skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i 

undervisningstilbudet. Gjennomsnittsscoren på 3,67 ligger også nærmest dette alternativet. De få 

av rektorene og inspektørene som kommenterte dette spørsmålet ytterligere, roste 

diskusjonskulturen blant undervisningspersonalet på sin skole. 

 

Diagram 6. “I hvor stor grad opplever du at ledelsen ved din skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i 

undervisningstilbudet?” N=546 (Respondenter: Undervisningspersonalet) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Diagram 6 viser at flertallet av respondentene blant undervisningspersonalet svarte enten med 

alternativet “3 I middels grad” eller “4 I stor grad” på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever 

at ledelsen ved sin skole tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i undervisningstilbudet. 

Gjennomsnittsscoren blant respondentene ligger nærmest alternativet “3 I middels grad”. 

Gjennomsnittsscorene ved de ulike skolene varierte fra 2,61 (≈ “3 I middels grad”) til 4,25 (≈ “4 i 

stor grad”).  

 

Diagram 7. “I hvor stor grad tar du selv initiativ til diskusjon av kvaliteten i undervisningstilbudet ved din 

skole?” N=49 (Respondenter: Rektorer og inspektører)  

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Beste gjennomsnittsscore:  

Kaldfjord skole: 4,25  

Svakeste gjennomsnittsscore:  

Borgtun skole: 2,61  

Totalt gjennomsnitt: 3,35 

Gjennomsnittsscore: 3,98 
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Diagram 7 på forrige side viser at flertallet av rektorene/inspektørene svarte at de i stor grad selv 

tar initiativ til diskusjon av kvaliteten i undervisningstilbudet ved sin skole. Gjennomsnittsscoren 

reflekterer også dette. Enkelte av respondentene beskrev kort utviklings- og kvalitetsarbeidet ved 

sine skoler.  

 

Opplevde grader av jobbmestring og kompetanse 
 
Diagram 8. “Angi hvorvidt du er enig eller uenig i følgende påstand om din opplevelse av egen 

arbeidsutførelse: Totalt sett føler jeg meg trygg på at jobben jeg gjør tilfredsstiller kravene til den.” N=595 

(Respondenter: Undervisningspersonalet) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Av diagram 8 fremgår det at en liten majoritet av respondentene blant undervisningspersonalet sa 

seg “nokså enige” i at de totalt sett føler seg trygge på at jobben de gjør tilfredsstiller kravene til 

den. Gjennomsnittsscoren (4,15 ≈ “4 Nokså enig”) blant respondentene reflekterer dette. Ved 

skolene varierte gjennomsnittsscoren fra 3,76 (≈ “4 Nokså enig”) til 4,50 (= “4 Nokså enig”/”5 

Svært enig). De fleste av respondentene som utdypet sitt svar, formidlet ett av de to følgende 

hovedbudskapene:  

 

1) Jobben de gjør er tilfredsstillende/god sett i forhold til rammene de har å forholde seg til 

2) Det er vanskelig å få gjort jobben godt nok pga. rammebetingelsene. Knapphet på tid til å 

følge opp enkelteleven går igjen i kommentarfeltene som en forklaring 

 

Enkelte kommenterte at de mangler nødvendig kompetanse eller er usikre på om den jobben de 

gjør er god nok. Andre igjen kommenterte at de er trygge på egen kompetanse, men at de opplever 

det som belastende å ikke ha tid til å gi den enkelte elev et bedre/optimalt opplæringstilbud. 

 

Diagram 9 på neste side viser at en liten majoritet blant rektorene og inspektørene svarte med 

svaralternativet “4 I stor grad” på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever å ha personell med 

riktig eller tilstrekkelig kompetanse ved sin skole. Litt over en tredjedel av rektorene/inspektørene 

svarte at de i middels grad opplever å ha personell med tilstrekkelig eller riktig kompetanse ved 

sin skole. Gjennomsnittsscoren blant rektorene/inspektørene lå nærmest svaralternativet “4 I stor 

grad”. De av rektorene som kommenterte dette spørsmålet ytterligere, svarte at de ønsker (mer) 
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Totalt gjennomsnitt: 4,15 
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spesialpedagogisk kompetanse blant de ansatte ved sine skoler. Noen skrev også at elever med 

atferdsrelaterte problemer eller diagnoser krever kompetanse som skolene ikke har.   
 

Diagram 9. “I hvor stor grad opplever du at din skole har personell med riktig/tilstrekkelig kompetanse?”  

N=49 (Respondenter: Rektorer og inspektører) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Diagram 10 nedenfor viser at da vi spurte rektorene/inspektørene om det ved deres skole blir 

benyttet vikar ved fravær blant undervisningspersonalet, svarte over halvparten med 

svaralternativet “4 Ofte”. Blant de få av rektorene/inspektørene som kommenterte dette temaet 

ytterligere, svarte noen at det kunne være utfordrende å få tak i vikarer som fungerer godt nok 

overfor elever som skal ha spesialundervisning. Andre svarte at det går greit å få tak i vikarer, og å 

få tak i vikarer med god kompetanse.     

 
Diagram 10. “Benytter din skole vikar ved fravær blant undervisningspersonalet?” N=49 (Respondenter: 

Rektorer og inspektører) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
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5.3 Kommunens arbeid med tilpasset opplæring og spesialundervisning 

I tabell 6 ser vi for 2012 og 2013 omfanget av spesialundervisningen i grunnskolen i Tromsø 

kommune, ASSS-nettverkets gjennomsnitt, KG13s gjennomsnitt, og gjennomsnittet i landet uten 

Oslo. Tabellen viser at andelen elever med spesialundervisning i Tromsø kommune i 2012 og i 

2013 var høyere sammenliknet med ASSS-gjennomsnittet og KG13s gjennomsnitt. Når det gjelder 

timer til spesialundervisning av antall lærertimer totalt, var denne andelen høyere i Tromsø 

kommunes grunnskoler sett i forhold til de tre sammenlikningsenhetene i både 2012 og 2013. 
 

Tabell 6: Omfang av spesialundervisning i grunnskolen Tromsø, landet uten Oslo og KG 13 
Omfang av 

spesialundervisning i 

grunnskolen 

1902 

Tromsø 

1902 

Tromsø 

ASSS ASSS KG13  KG13  Landet 

uten 

Oslo 

Landet 

uten 

Oslo 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Andel elever i 

grunnskolen som får 

spesialundervisning 

8,6 8,2 7,5 7,5 7,7 7,9 8,4 8,6 

Andel timer 

spesialundervisning 

av antall lærertimer 

totalt 

20,2 22,2 16,7 16,7 17,5 17,9 17,8 18 

Kilde: KOSTRA 

 

 

Kommunestyret vedtok 12.12.12, sak 225/12 “Spesialundervisning i Tromsø kommune”, å gjøre 

endringer og presiseringer vedrørende kommunens arbeid med spesialundervisning. Det fremgår 

av saksfremlegget at sak 225/12 må ses i sammenheng med sak 190/11, der rådmannen m.fl. ble 

bedt om å igangsette et prosjekt for å finne alternative måter å organisere undervisningen på for 

elever med spesialpedagogiske behov, og herunder vurdere hvordan eksisterende 

spesialkompetanse kan utnyttes bedre, samt vurdere en eventuell opprettelse av “ressursskole”. I 

saksfremlegget til sak 225/12 vises det bl.a. til at det brukes store ressurser på spesialundervisning 

sent i grunnskolen, og det uttrykkes et ønske om å snu denne utviklingen ved å bruke ressurser så 

tidlig som mulig i skoleløpet og få til en forebyggende holdning mot lærevansker. Det presiseres i 

vedtaket at det er en målsetting at flest mulig elever med vansker knyttet til atferdsproblematikk, 

psykososiale vansker og skolevegring skal få sitt tilbud innenfor ordinær opplæring på nærskolen, 

og at felles rutiner for alle skoler skal sikre kvaliteten på de tiltak som iverksettes innenfor 

tilpasset opplæring. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 225/12 flere tiltak for å bidra til at skolene i større grad skal prøve ut 

tilstrekkelig med tiltak innenfor den ordinære opplæringen før de henviser eleven til PPT. To 

sentrale tiltak var innføring av spesialpedagogisk tiltakshjul, for å synliggjøre hvordan 

samhandlingen mellom skolene og PPT skal være, samt innføring av ressursteam ved alle skoler. 

Ressursteamene skal se på de aktuelle sakene før de sendes videre til PPT for sakkyndig 

vurdering. Tiltakene ble innført f.o.m vedtaksdato 12.12.12. Ifølge skolefaglig rådgiver hadde 

imidlertid noen av skolene innført spesialpedagogisk hjul og ressursteam på et tidligere tidspunkt. 

 

Det er et overordnet mål for Tromsø kommune at tidlig innsats og tilpasset opplæring skal være 

det styrende prinsipp, og at slik undervisning i størst mulig grad skal gis innenfor rammen av det 

ordinære opplæringstilbudet. Siden spesialpedagogisk tiltakshjul og ressursteam er sentrale tiltak i 

dette arbeidet, stilte vi rektorene, inspektørene og enhetsleder ved PPT noen spørsmål om 

erfaringer med tiltakene og samarbeid. 
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Diagram 11. “I hvilken grad opplever du at din skole prøver ut tilstrekkelig med tiltak innenfor ordinær 

opplæring før en elev eventuelt henvises til PPT for sakkyndig vurdering?” N=49 (Respondenter: Rektorer og 

inspektører) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Diagram 11 over viser at om lag halvparten av rektorene/inspektørene svarte at de i stor grad 

opplever at deres skole prøver ut tilstrekkelig med tiltak innenfor ordinær opplæring før en elev 

eventuelt henvises til PPT for sakkyndig vurdering. Gjennomsnittet blant rektorene/inspektørene 

tilsvarer samme svaralternativ. Om lag en tredjedel av rektorene/inspektørene svarte med 

svaralternativet “5 I svært stor grad”. Noen av rektorene/inspektørene benyttet muligheten til å 

utdype svaret sitt på spørsmålet i diagram 11 sin tittel. Flere av dem svarte at det 

spesialpedagogiske tiltakshjulet var en viktig årsak til - eller verktøy for – bedret praksis ved deres 

skole på dette området. Noen skrev at det er vanskelig å få lærere til å endre praksis på dette 

området, og at elever fremdeles “for hurtig” henvises til PPT. Noen skrev også at manglende 

ressurser vanskeliggjør utprøving av mulige, hensiktsmessige tiltak. 

 

Av diagram 12 på neste side fremgår det at det store flertallet av rektorene/inspektørene svarte 

“ja” på spørsmålet om hvorvidt spesialpedagogisk tiltakshjul er innført ved deres skole. Én 

respondent svarte “vet ikke”, og én respondent svarte “nei” på dette spørsmålet. De fleste av 

rektorene/inspektørene svarte også på spørsmålet der vi ba dem si noe om erfaringene deres så 

langt med bruk av det spesialpedagogiske tiltakshjulet. I all hovedsak roste rektorene/inspektørene 

tiltakshjulet som arbeidsverktøy. Noen få beskrev utfordringer med bruk av tiltakshjulet, tilknyttet 

tidsbruk og at det kan være vanskelig å få folk til “å tenke nytt” med hensyn til 

spesialundervisningstematikken.  
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Diagram 12. “Er spesialpedagogisk tiltakshjul innført ved din skole?” N = 49 (Respondenter: Rektorer og 

inspektører) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

 

Av diagram 13 under fremgår det at nesten alle rektorene/inspektørene svarte “ja på spørsmålet 

om hvorvidt deres skole har ressursteam. Én respondent svarte “vet ikke” på dette spørsmålet. De 

fleste rektorene/inspektørene svarte også på vårt oppfølgingsspørsmål om hvilke erfaringer de har 

med ressursteamene så langt. Det store flertallet av kommentarer gikk ut på at ressursteamene 

fungerer godt og etter hensikten. Enkelte formidlet at de har behov for – og kommer til – å endre 

sammensetningen av ressursteamene. Noen kommenterte også at representanten fra PPT i deres 

ressursteam hadde uteblitt fra mange møter, i ett tilfelle grunnet langvarig sykmelding.   
 

Diagram 13. “Har din skole ressursteam”? N = 49 (Respondenter: Rektorer og inspektører) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Kommentarer fra enhetsleder PPT 

Enhetsleder ved PPT kommenterer at innføring av spesialpedagogisk tiltakshjul og ressursteam 

har vært et langvarig ønske hos henne, og at hun har vært tungt involvert i dette arbeidet. 

Enhetsleder opplyser at hovedtanken med ressursteam er at PPT skal være med på å sile 

henvisningene, og PPT jobber derfor internt med hvordan de skal bidra til dette. Samtidig 

presiserer enhetsleder at det er skolene som skal ha hovedansvar for ressursteam, men at PPT skal 

bistå med å få dette i gang, tilrettelegge og motivere.  

 

Videre sier enhetsleder at PPT møter i ressursteam ved alle skolene enten hver fjerde eller hver 

sjette uke, og at målsettinga er at PPT skal ofte ut i ressursteamene. PPT opplever at 

ressursteamene fortsatt er under utvikling, men at de fungerer bedre og bedre. Flere skoler får 

dette godt til allerede, mens andre sliter litt mer. Ifølge enhetsleder er strukturen for ressursteam 

etablert, men det gjenstår noe arbeid med å innarbeide systematikk, slik at skolene jobber rimelig 

likt f.eks. med hensyn til hvordan de skal jobbe systematisk før henvisning. Enhetsleder presiserer 

at skolen faktisk må ha prøvd ut tiltak i tråd med spesialpedagogisk tiltakshjul før henvisning, og 

at det ikke holder å bare ha nevnt saken i ressursteam.  

 

PPT opplever at ressursteamene er greit sammensatt, og at de stort sett følger normen for 

sammensetning av ressursteam
17

. Det er lagt opp til at det er frivillig om rektor skal møte eller 

ikke, men PPT har et sterkt ønske om at rektor eller noen med beslutningsmyndighet skal møte, 

spesielt på de møtene hvor det skal fattes beslutninger. Hver skole har sin faste PP-kontakt, og 

PPT ønsker å få saksliste fra skolene i forkant av møtene i ressursteamene, slik at de får anledning 

til å gjøre eventuelle utsjekkinger i forkant. Dermed får PP-kontakten mulighet til å ta med f.eks. 

psykolog ved behov. 

 

Enhetsleder opplyser videre at PPT nylig har lagt ut en ny mal for pedagograpport til bruk i 

skolene, hvor PPT har innarbeidet aktuelle sjekkpunkter fra spesialpedagogisk tiltakshjul.
18

 PPT 

håper med dette å tvinge fram systematikken fra spesialpedagogisk tiltakshjul i refleksjonen. PPT 

har også utarbeidet skjema, som alle skolene får tilbud om å bruke, for hvordan skolene skal jobbe 

inn spesialpedagogisk tiltakshjul i praksis, med fordeling av tidsfrister, hvem som har ansvar osv. 

Enhetsleder presiserer at ressursteamet ikke skal være et treneringsorgan, og at noen barn fortsatt 

skal henvises direkte til PPT. Det er derfor en åpning i pedagograpport for de som må 

direktehenvises. 

 

                                                 
17

 Ressursteam skal bestå av en fra skolens ledelse og ansatte med spesialpedagogisk kompetanse. I tillegg skal alle 

ressursteam ha en fast PP-kontakt. Ved behov kan andre ressurspersoner tiltre ressursteamet (jf. saksfremlegg  

kommunestyresak 225/12) 
18

 Pedagograpporten ligger på PPTs hjemmesider.  Ved henvisning til PPT skal det følge med en pedagograpport fra 

skolen. 
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Henvisninger til PPT 

 

Tabell 7 viser antall henvisninger til PPT fra foreldre i samarbeid med grunnskolene i Tromsø 

kommune. 

 
Tabell 7: Henvisningstall grunnskole Tromsø kommune 2011 – 2013 og første kvartal 2014  

År Antall henvisninger 

2011 248 

2012 340 

2013 250 

01.01.14- 31.03.14 41 
Kilde: Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Tromsø kommune 

 

Kommentarer fra enhetsleder PPT 

Ifølge enhetsleder har PPT opplevd stor nedgang i antall henvisninger etter at spesialpedagogisk 

tiltakshjul ble innført. Siden skolestart 2013/14 har PPT sendt alle henvisninger som ikke har vært 

drøftet i ressursteam i retur til skolene. Dette har PPT kunnet gjøre på bakgrunn av lovendringen 

som trådte i kraft 1.8.13.
19

 Enhetsleder opplyser videre at PPT mot slutten av skolehalvåret 

(desember 2013) fikk en økning i antall henvisninger. Enhetsleder er ikke overrasket over denne 

økningen, og kommenterer at dette henger sammen med at skolene i løpet av høsten har prøvd ut 

tiltak med varierende hell.  Enhetsleder er spent på hvordan henvisningstallene vil utvikle seg 

videre; om resultatene faktisk vil vise seg, eller om skolene bare ser på dette som en øvelse de må 

gjennom før de uansett henviser eleven til PPT for sakkyndig vurdering. Det er imidlertid for 

tidlig å trekke konklusjoner ennå.  

 

Enhetsleder poengterer videre at det er viktig å få opp kvaliteten i alle ressursteamene, og at det 

settes av tid i skolene til de som skal delta, for å få den effekten som kommunen ønsker, dvs. færre 

henvisninger til PPT og mindre bruk av spesialundervisning. Enhetsleder uttrykker videre en 

bekymring for at problemet kan tildekkes hvis skolene ikke får til noe innenfor tilrettelagt 

undervisning, og det ikke skrives enkeltvedtak om spesialundervisning. Enhetsleder presiserer 

samtidig at det ikke er mulig å fortsette på den måten PP-tjenesten tradisjonelt har gjort. Mange 

henvisninger og lange ventelister har medført at PP-rådgiverne blir så marginalt inne i hver sak, at 

en aldri får prøvd ut om det en har anbefalt, fungerer.  Og PPT skal gjøre mer enn bare å skrive 

sakkyndige vurderinger. 
 

 

  

                                                 
19

 F.o.m 1.8.2013 ble skolens plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende 

utbytte av opplæringen før vedtak om spesialundervisning, lovfestet i opplæringsloven § 5-4. Lovendringen som er en 

presisering av gjeldende rett, skal sikre at skolene foretar en vurdering av om eleven kan få utbytte av opplæringen før 

PPT kontaktes. Målet er at dette skal bidra til å styrke vektleggingen av et godt tilpasset opplæringstilbud, og i den 

forbindelse at behovet for spesialundervisning reduseres (jf. Kunnskapsdepartementet, rundskriv F-04-13). 
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Samarbeid  
 

Diagram 14. “ Hvordan opplever du samarbeidet mellom pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og din skole 

når det gjelder…..?” N=49 (Respondenter: Rektorer og inspektører) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Svaralternativer 

1 Som svært dårlig 

2 Som dårlig 

3 Som varierende/ujevnt 

4 Som godt 

5 Som svært godt 

 

 

Gjennomsnittsscorene som fremgår av diagram 14, gjenspeiler at det store flertallet av 

rektorer/inspektører svarte at de opplever samarbeidet mellom deres skole og PPT som “godt” 

eller “svært godt”. Disse to alternativene var svaralternativ 4 og 5 på spørsmålet i diagrammets 

tittel. 10,2 % av rektorene/inspektørene opplyste at de opplever samarbeidet når det gjelder 

utredninger og sakkyndige vurderinger, som “varierende” eller “ujevnt”. Ingen valgte 

svaralternativene “dårlig” eller “svært dårlig”. På spørsmålet som dreide seg om generell 

rådgivning og veiledning fra PPT til skolen, svarte til sammen 18,3 % av rektorene/inspektørene at 

de på dette området opplever samarbeidet som “dårlig” eller “varierende/ujevnt”. Kommentarene 

fra de få rektorene/inspektørene som hadde valgt å utdype svarene sine på spørsmålene gjengitt i 

tittelen på diagrammet ovenfor, var blandede. Noen ytret faglig kritikk mot PPT, som i hovedsak 

gikk ut på at undervisningsoppleggene PPT tilrår i sakkyndige vurderinger, er urealistiske eller lite 

hensiktsmessige. Enkelte ga uttrykk for å mene at kvaliteten på PPTs arbeid varierer stort, 

avhengig av hvilken av de ansatte ved PPT som utfører det. Andre roste PPT for nyttige faglige 

bidrag, og omtalte dem som “dyktige fagpersoner”. Endelig ga noen av respondentene uttrykk for 

at de tror tid er mangelvare hos PPT. Et par kommentarer gikk ut på at en opplever at samarbeidet 

mellom skolene og PPT har blitt styrket i og med innføringen av ressursteam og spesialpedagogisk 

tiltakshjul, og at dette oppleves som positivt.  
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Skoleledelsens erfaringer med retningslinjer, instrukser og maler 
 

Diagram 15.  “I hvor stor grad opplever du at kommuneadministrasjonen bidrar med retningslinjer, 

instrukser og maler tilknyttet spesialundervisning og tilpasset opplæring?  N=49 (Respondenter: Rektorer og 

inspektører)  

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Av diagram 15 fremgår det at det hyppigst benyttede svaralternativet blant rektorene og 

inspektørene på spørsmålet i diagrammets tittel var “3 i middels grad”. Imidlertid svarte også 

nokså mange av respondentene at de i stor eller svært stor grad opplever at 

kommuneadministrasjonen bidrar med retningslinjer, instrukser og maler tilknyttet 

spesialundervisning og tilpasset opplæring. Gjennomsnittsscoren blant respondentene ligger 

nærmest svaralternativet “3 i middels grad”.  

 
 

Diagram 16. “I hvor stor grad opplever du kommuneadministrasjonens retningslinjer, maler eller instrukser 

for tilpasset opplæring og spesialundervisning som hensiktsmessige?” (N = 40) (Respondenter: Rektorer og 

inspektører)  

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
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De av rektorene/inspektørene som svarte at de i middels, stor eller svært stor grad opplever at 

kommuneadministrasjonen bidrar med retningslinjer, maler eller instrukser, ba vi også om å 

vurdere hensiktsmessigheten av disse retningslinjene, malene eller instruksene. I diagram 16 på 

forrige side fremkommer det at det hyppigst benyttede svaralternativet blant respondentene på 

dette spørsmålet var “4 i stor grad”. Gjennomsnittsscoren blant respondentene ligger også 

nærmest dette svaralternativet.  

 

5.4 Revisors oppsummerende kommentar 
 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet i Tromsø kommune viser at 

respondentene – på de fleste områdene undersøkelsen tar opp – svarer med gjennomsnittsscorer 

som ligger nærmest svaralternativer av typen “i middels grad”. På et overordnet nivå kan en 

dermed si at resultatene indikerer at respondentene fra undervisningspersonalet på mange områder 

gjennomsnittlig opplever en middels grad av tilpasset opplæring – og at de ressursmessige 

forutsetningene for å tilby sådan i middels grad er tilstede – i Tromsø kommunes grunnskole. 

Variasjonen skolene imellom, med hensyn til hvordan respondentene har svart, er imidlertid på 

flere områder betydelig.    

 

Undervisningspersonalets vurderinger av følgende variabler er imidlertid gjennomsnittlig relativt 

høye  

 kompetansen i kollegiet 

 egen evne til å gi elevene realistiske utfordringer som de kan mestre sammen med andre på 

skolen, eller alene på skolen 

 egen arbeidsutførelse 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at undervisningspersonalet gjennomsnittlig 

opplever størst utfordringer/forbedringsbehov tilknyttet  

 det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov 

 bemanning, i form av tetthet av undervisningspersonale 

 materielle ressurser, i form av undervisningsmateriell og skolelokaler/uteområder 

 

Når det gjelder vår spørreundersøkelse blant rektorer og inspektører i grunnskolen, viser 

resultatene gjennomgående høyere gjennomsnittsscorer på spørsmålene vi stilte disse 

respondentene i forbindelse med tilpasset opplæring i kommunens grunnskole. 

Gjennomsnittsscorene blant respondentene blant rektorer og inspektører tilsvarer med to unntak 

svaralternativer av typen “i stor grad”. Det ene unntaket er rektorenes og inspektørenes 

gjennomsnittlige opplevelse av i hvor stor grad kommuneadministrasjonen bidrar med 

retningslinjer, instrukser og maler tilknyttet spesialundervisning og tilpasset opplæring. Det andre 

unntaket er at resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at rektorene og inspektørene 

gjennnomsnittlig opplever at skolen “i middels grad” har bemanning (tetthet av 

undervisningspersonell) som muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven.  Selv om 

informantene blant rektorene og inspektørene ikke fikk de samme spørsmålene som 

undervisningspersonalet, gir de to spørreundersøkelsene likevel etter revisors oppfatning 

indikasjoner om at den opplevde graden av tilpasset opplæring i Tromsø kommunes grunnskole 

gjennomsnittlig er større på enhetsledelsesnivå enn blant undervisningspersonalet. Samlet sett gir 

svarene fra rektorene og inspektørene indikasjoner om at disse respondentene gjennomsnittlig 

opplever “stor grad” av tilpasset opplæring i Tromsø kommunes grunnskole.   
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6 SAKSBEHANDLING I SAKER OM SPESIALUNDERVISNING 

 

Kan kommunen dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning? 

6.1 Skriftlige retningslinjer for spesialundervisning i Tromsø kommune 

“Rutiner for spesialundervisning Tromsø kommune” (2011) beskriver krav til skolens og PPTs 

saksbehandling ved vurdering av behov for spesialundervisning. Innledningsvis viser rutinen til at 

innholdet er tilpasset innholdet i veilederen om spesialundervisning
20

, anbefalinger fra 

Fylkesmannen i Troms etter tilsyn og kommunale styringssignaler. Dokumenet angir 

retningslinjer vedr. skolens ansvar før tilmelding av elev til utredning hos PPT og PPTs ansvar for  

å utarbeide sakkyndig vurdering, herunder blant annet hva vurderingen skal bygge på. Videre 

omhandler retningslinjene vedtak, individuell opplæringsplan og evalueringsrapport (her viser 

retningslinjene også til en egen retningslinje for halvårsrapport). Retningslinjene angir også en 

rekke frister, f.eks. saksbehandlingstid i PPT, frist for å fatte enkeltvedtak fra sakkyndig vurdering 

foreligger, og frist for utarbeiding av IOP. Til slutt angis retningslinjer for avslutning av PP-

tjenestens medvirkning i saken, samt kontaktmøter med skolens ledelse og spes.ped.koordinator. 

 

Skolefaglig rådgiver (revisjonens kontaktperson i prosjektet) har også forelagt revisjonen en rekke 

maler til bruk i skolene i forbindelse med spesialundervisning, f.eks. mal for enkeltvedtak, 

individuell opplæringsplan (inkludert delplaner) og halvårsrapport. Per april 2014 pågår et arbeid 

med å utarbeide en spesialpedagogisk håndbok i Tromsø kommune. 

 

 6.2 Samtykke og stadfesting av behov  

 

 
 

6.2.1 Samtykke 

Revisors funn 

I mappegjennomgangen fant revisor at tilmelding av eleven til PPT for sakkyndig vurdering er 

dokumentert med signatur fra foresatte i 39 prosent av elevmappene. I 6 prosent av mappene 

forelå annen dokumentasjon på slikt samtykke fra foresatte. Det er spesielt i eldre saker og/eller i 

saker der tilmelding er gjort mens eleven gikk i barnehage eller er overflyttet fra annen skole, at 

dokumentasjon på samtykke mangler i elevmappene.  

                                                 
20

 Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (Udir 2009). 

Revisjonskriterier: 

 Det skal innhentes samtykke fra foresatte til sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 Det skal foreligge sakkyndig vurdering fra PPT før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 Det skal fremgå av vurderingen om eleven har rett til spesialundervisning jf. opplæringslova § 5-1. 

 Tilrådningen i sakkyndig vurdering skal blant annet omfatte… 

o prinsippene for innholdet i opplæringen 

o den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen 

o omfanget av elevens behov for spesialundervisning i antall timer 

o behov for særskilt kompetanse og ekstra personale 

 Den sakkyndige vurderingen som legges til grunn for enkeltvedtaket, bør ikke være eldre enn tre år. 
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Enhetsleder ved PPT opplyser at de påser at det foreligger samtykke fra foresatte før de 

igangsetter en utredning, og at dette er et absolutt krav. Hvis henvisningsskjema fra skolen ikke er 

underskrevet av foresatte, sender PPT dette i retur. Enhetsleder viser videre til at PPT i malen for 

henvisningsskjema nylig (januar/februar 2014) også har lagt inn et punkt for å dokumentere 

hvorvidt foresatte samtykker til at det fattes enkeltvedtak, hvis den sakkyndige vurderingen skulle 

vise slikt behov. Enhetsleder poengterer at foresatte da ikke underskriver på at de er enige i 

enkeltvedtaket, men at de er enige i at det skal fattes et enkeltvedtak hvis sakkyndig vurdering 

stadfester behov for spesialundervisning. 

 

Revisors vurderinger 

Med henvisning til opplæringsloven § 5-4, er det etter revisors vurdering en mangel at det i 

flertallet av mappene ikke foreligger dokumentasjon som viser at foresatte har gitt samtykke til 

sakkyndig vurdering eller enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 

6.2.2 Sakkyndig vurdering – forekomst og gyldighetstid 

Revisors funn 

a. Det foreligger sakkyndig vurdering i 99 prosent av mappene revisjonen har gjennomgått som 

gjelder elever med vedtak om spesialundervisning skoleåret 2012/13. To av de undersøkte 

mappene mangler sakkyndig  vurdering: I det ene tilfellet viser vedtaket til at det bygger på en 

LOGOS-rapport. I det andre tilfellet har rektor i etterkant av revisjonens besøk informert 

revisor om at sakkyndig vurdering foreligger, men den kan ha vært tatt ut av mappa av lærer i 

forbindelse med arbeid i saken på tidspunktet for revisjonens besøk. 

b. 15 prosent av de sakkyndige vurderingene er eldre enn tre år på vedtakstidspunktet.  

c. Det fremgår av rundt 1/3 av de sakkyndige vurderingene hvor lang gyldighetstid de har.  

 

Revisors vurderinger 

Kommunen oppfyller med ett unntak kravet til at sakkyndig vurdering skal foreligge før det fattes 

vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-3. Vi har da tatt hensyn til innspillet fra 

rektor etter revisjonens mappegjennomgang. 

 

Kommunen har i flere tilfeller opptrådt i strid med Utdanningsdirektoratets anbefaling om at 

sakkyndig vurdering som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning ikke bør være eldre 

enn tre år.   

 

 

6.2.3 Innholdet i sakkyndig vurdering 

Revisors funn 

Mappegjennomgang  

a. 94 prosent av de sakkyndige vurderingene inneholder vurdering av elevens utbytte av ordinær 

undervisning, og vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning. De øvrige 

sakkyndige vurderingene mangler etter revisors oppfatning delvis en slik vurdering. F.eks. er 

det i noen tilfeller fastslått behov for spesialundervisning, uten at det fremkommer tydelig 

hvorvidt elevens utbytte av ordinær undervisning er vurdert.  

b. 95 prosent av de sakkyndige vurderingene angir tydelig hvilke(t) fag/område(r) eleven har 

behov for spesialundervisning i. 
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c. 65 prosent av de sakkyndige vurderingene anbefaler omfanget av spesialundervisningen i 

antall timer. Rundt 10 prosent av de sakkyndige vurderingene sier ingenting om omfanget av 

spesialundervisningen. Etter revisors oppfatning er øvrige sakkyndige vurderinger upresise i 

sin anbefaling av spesialundervisningens omfang. F.eks. gis kun en anbefaling om antall timer 

i ett av flere fag, eller som “38 årstimer med pedagog, resten med assistent”. Vi fant også flere 

eksempler på at omfang ikke er angitt i timer, men f.eks. at spesialundervisning anbefales “i 

alle basisfagene”, i “hele fagene norsk og engelsk”, eller “full oppdekning gjennom hele 

skoledagen”. 

d. 56 prosent av de sakkyndige vurderingene gir en klar anbefaling om spesialundervisningens 

organisering; hvorvidt den bør gis som undervisning én til én, liten/stor gruppe, i samlet 

klasse eller lignende. I den grad øvrige sakkyndige vurderinger gir en anbefaling om 

organisering, er flere av disse etter revisors oppfatning vage eller mangelfulle. Eksempelvis 

“kan kombinere opplæring i hel gruppe, mindre gruppe og noe individuelt f.eks. fagkurs”, 

eller “kan gis i klassen/mindre gruppe/individuelt”, uten å spesifisere størrelsen på gruppen 

eller fordele timer på de ulike organisatoriske løsningene som anbefales. 

e. 67 prosent av de sakkyndige vurderingene gir en klar anbefaling om hvilken kompetanse 

spesialundervisningen krever, hvorvidt undervisningen skal gis av lærer/pedagog, 

spesialpedagog, (veiledet) assistent eller lignende.  Angivelse av kompetanse mangler helt, 

eller er etter revisors oppfatning vagt formulert i de øvrige sakkyndige vurderingene, f.eks. at 

”tilbudet bør tilrettelegges av pedagog, men deler av gjennomføringen kan ivaretas av veiledet 

assistent”. 

 

Kommentarer fra enhetsleder PPT 

Enhetsleder opplyser at PPT i utarbeidelsen av sakkyndige vurderinger opplever utfordringer 

knyttet til konkretiseringsgrad, spesielt på områdene organisering og realistiske opplæringsmål. 

PPT har derfor jobbet mye med å få dette til, bl.a. ved utarbeidelse av ny mal, som ble tatt i bruk 

for rundt to år siden. Det ble da innarbeidet nye overskrifter og hjelpetekster for å bidra til å sikre 

at sakkyndig vurdering ivaretar nødvendige krav og at konkretiseringsgraden er tilstrekkelig. 

Enhetsleder opplyser at den største endringen imidlertid er at malen også tvinger PPT til å ta 

stilling til elevenes opplæringsmål sett opp mot læreplanen
21

, og dette var en bevissthet som ifølge 

enhetsleder manglet tidligere.  Enhetsleder kommenterer at hun håper og tror at mange av de 

manglene som revisjonen har funnet i gjennomgangen av sakkyndige vurderinger, har 

sammenheng med gammel mal.  

 

Revisjonen har bedt enhetsleder ved PPT spesielt om å kommentere de områdene i sakkyndig 

vurdering hvor revisjonen fant flest mangler: Enhetsleder kommenterer til funn c at PPT skal angi 

omfang i antall årstimer. Hun opplyser imidlertid at PPT i tilfeller der PPT tilrår 

spesialundervisning i alle timene i et fag, ofte angir omfanget som “hele faget”. Enhetsleder 

opplyser at dette anses som tilstrekkelig av PPT og fylkesmannen.  

 

Enhetsleder presiserer videre at hun er fullt ut innforstått med og aksepterer lovkrav til 

konkretiseringsgrad i omfang og organisering, herunder at årstimene skal fordeles på den/de 

organiseringsformene som anbefales f.eks. individuelle timer eller tolærersystem. Enhetsleder 

kommenterer samtidig at det i praksis likevel i noen tilfeller er utfordrende og vanskelig å oppgi i 

eksakte årstimer m.h.t når det skal være gruppe og når det skal være tolærersystem. Hva som gir 

best utbytte, kan nemlig variere over tid avhengig av barnets motivasjon og faglige karakteristika. 

I slike tilfeller skjer det at PPT skriver at det anbefalte timeantallet til spesialundervisning “i 

                                                 
21

 LK06, Læreplanene Kunnskapsløftet 
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hovedsak skal brukes i gruppe, men kan også brukes som tolærersystem”. Enhetsleder 

kommenterer at PPT for tiden jobber internt med konkretiseringsgrad av omfang/organisering i 

sakkyndig vurdering med hensyn til å forbedre i tråd med lovens krav. Videre kommenterer hun at 

antall årstimer til hhv. pedagog og assistent skal angis i sakkyndig vurdering. 
 

Enhetsleder kommenterer til funn d at PPT skal si noe om størrelsen på gruppa og hvem som skal 

delta i gruppa ved anbefaling av gruppeundervisning.  

 

Enhetsleder kommenterer til funn e at undervisningsopplegget skal – og ikke bør - lages av 

pedagog. Enhetsleder opplever videre at rektorene har forskjellige tolkninger av hva veiledet 

assistent er; om det skal settes av tid til veiledning av assistent. Enhetsleder opplyser at det er 

rektors ansvar å sørge for at det settes av tid til at assistenten får veiledning av pedagog. Av og til 

ser imidlertid PPT det som nødvendig at PPT setter av tid til dette, fordi veiledning av assistent 

ellers ikke vil bli gitt. 

 

Revisors vurderinger  

Revisors vurdering av funn a er at kommunen ikke dokumenterer fullt ut i alle sakkyndige 

vurderinger om det er tatt stilling til om eleven kan/ikke kan oppnå tilfredsstillende læringsutbytte 

innen rammene av ordinær undervisning jf. kravet i opplæringslova § 5-1. I seks prosent av de 

sakkyndige vurderingene er det kun delvis dokumentert at det er tatt stilling til dette. 

 

På bakgrunn av funn b – e er revisors vurdering at kommunen i flere av de undersøkte tilfellene 

ikke tilfredsstiller innholdskravene til sakkyndige vurderinger, slik disse følger av opplæringslova 

§ 5-3 annet ledd og veileder:   

 5 prosent av vurderingene angir ikke i tilstrekkelig grad hvilke(t) fag/område(r) eleven bør 

få spesialundervisning i (funn b) 

 35 prosent av vurderingene mangler en klar tilrådning om omfanget av spesial-

undervisningen, i timer per år og/eller timer per uke (funn c) 

 44 prosent av vurderingene mangler en klar anbefaling om spesialundervisningens 

organisering (funn d) 

 33 prosent av de sakkyndige vurderingene mangler en klar tilrådning om hvilken 

kompetanse spesialundervisningen krever (funn e) 

 

Med grunnlag i vurderingene ovenfor er revisors vurdering at kommunen – gjennom å ha gjort 

enkeltvedtak på bakgrunn av mangelfulle sakkyndige vurderinger – i flere tilfeller ikke har oppfylt 

sin utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17. 
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6.3 Enkeltvedtak om spesialundervisning 

 

 
 

 

6.3.1 Saksbehandlingstid og foreløpig svar  

Revisors funn 

a. I alle unntatt to av de kontrollerte elevmappene foreligger skriftlig enkeltvedtak om 

spesialundervisning for skoleåret 2012/2013.  Med to unntak fremgår det klart at det er rektor 

eller stedfortreder som har fattet vedtaket. 

b. I 68 prosent av tilfellene har PPT gitt foreløpig svar i form av brev med bekreftelse på at 

tilmeldingen er mottatt, og da gjerne supplert med innkalling til samtale og/eller informasjon 

om saksbehandlingstid. PPT viser i rundt 1/4 av disse tilbakemeldingene til at 

kapasitetsproblemer, ventelister e.l., medfører en noe lang saksbehandlingstid hos PPT.  

c. 45 prosent av mappene inneholder dokumentasjon
22

 som muliggjør å fastslå hvor lang tid det 

har tatt fra eleven ble henvist til PPT, til første enkeltvedtak om spesialundervisning er fattet.  

 Saksbehandlingstiden varierer fra 3 til 40 måneder 

 Gjennomsnittstid fra første henvisning til første enkeltvedtak er 13 måneder 

 

Tabell 8 på neste side viser at det i to tilfeller var fattet vedtak innen tre måneder fra 

tilmeldingsdato. Begge disse vedtakene ble fattet før det forelå sakkyndige vurderinger. Videre ser 

vi bl.a. at saksbehandlingstiden fra tilmeldingsdato til det foreligger vedtak er på mellom tre og 

seks måneder i rundt ti prosent av tilfellene.  

 
  

                                                 
22

 Datering av tilmeldingsskjema, ev. informasjon i sakkyndig vurdering/vedtak som viser til tilmeldingsdato 

Revisjonskriterier 

 Det skal gis et foreløpig svar dersom en henvendelse vedrørende spesialundervisning ikke kan besvares i 
løpet av en måned etter at den er mottatt. Saksbehandlingstiden starter idet en elev meldes til pedagogisk-
psykologisk tjeneste.  

 Den totale saksbehandlingstiden tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning bør ikke overstige tre 
måneder. 

 Det skal foreligge skriftlig vedtak i saker om spesialundervisning. 

 Vedtaket skal begrunnes, herunder: 

o vise til de rettslige bestemmelsene det bygger på 

o vise til de faktiske forhold (sakkyndig vurdering) det bygger på 

 Vedtaket må angi omfanget av spesialundervisningen i tid (timer), beskrive inholdet i 
spesialundervisningen, si noe om organiseringen av opplæringen, og beskrive kompetansen som er 
nødvendig i spesialundervisningen. 

  Ved underretting om vedtaket skal partene informeres om klageadgang, klagefrist, klageinstans, 
fremgangsmåten for klage, og retten til å se sakens dokumenter. 

 Dersom vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering, skal det i begrunnelsen for vedtaket vises til hvorfor 
kommunen mener at eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter opplæringslova § 5-1. 
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Tabell 8: Saksbehandlingstid fra tilmeldingsdato til vedtaksdato, N=61 

Tidsbruk  Antall Andel 

Under tre måneder 2* 3,3 % 

3 – 6 måneder 6 9,8 % 

6 – 12 måneder 27 44,3 % 

12 – 18 måneder 14 23 % 

18 – 24 måneder 8 13,1 % 

Over 24 måneder 4 6,6 % 

Totalt 61 100 % 
*Merk! I begge tilfellene ble vedtak fattet før sakkyndig vurdering forelå 

 

Vår gjennomgang viser at rektorene fatter vedtakene til ulik tid. Sett bort fra enkelte “slengere”, 

ser vi at rektorene som var tidligst ute med å fatte vedtak om spesialundervisning for skoleåret 

2012/13, gjorde dette i begynnelsen av juni 2012. Revisjonen har også merket seg at en stor del av 

vedtakene for skoleåret 2012/13 er fattet etter skolestart (dvs. etter 22.8.12), til tross for at 

sakkyndig vurdering som vedtakene bygger på foreligger i god tid før skolestart: Vi fant f.eks. 52 

vedtak som er fattet etter skolestart og som bygger på sakkyndige vurderinger utarbeidet før 

1.6.12. I andre tilfeller har det ikke vært mulig for rektor å fatte vedtak før skoleåret var i gang, 

fordi sakkyndige vurderinger først forelå på høsten. Vi fant likevel også her enkelte eksempler på 

at det har gått måneder mellom tidspunkt fra sakkyndig vurdering var utarbeidet høsten 2012, til 

vedtaket ble fattet.  

 

Kommentarer fra enhetsleder PPT 

Enhetsleder ved PPT kommenterer at lange ventelister hos PPT har medført lang 

saksbehandlingstid hos dem. Hun kommenterer videre at det er mulig å jobbe mer effektivt, 

gjennom å blant annet få ned unødvendige henvisninger, og at dette er noe Tromsø kommune nå 

prøver gjennom spesialpedagogisk hjul og ressursteam.  
 

Ifølge enhetsleder ved PPT har PP-rådgiverne jobbet hardt for å ta ned ventelistene på sakkyndige 

vurderinger, samtidig som de har deltatt i ressursteamene ute i skolene. Dette har gitt resultater i 

form av færre tilmeldinger til og kortere saksbehandlingstid hos PPT, men det er for tidlig å fastslå 

om denne utviklingen holder seg. 
 

Enhetsleder ved PPT opplyser at PPT har gode rutiner på å sende ut foreløpige svar. Merkantilt 

personale sender ut foreløpig svar innen fire uker fra tilmeldingen er mottatt, og oppgir i 

forbindelse med dette forventet ventetid for oppstart. Ventetiden er per mars 2014 på tre måneder. 

 

Revisors vurderinger  

Revisors vurdering er at kommunen med to unntak har oppfylt kravet om skriftlig vedtak i alle de 

her undersøkte sakene om spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-3 og forvaltningsloven § 23 

(funn a). 

 

Med henvisning til forvaltningsloven § 11a tredje ledd, vurderer revisor det som mangelfullt at 

foreløpig svar inngår i kun 68 prosent av mappene. De 1/4 av de foreløpige svarene fra PPT som 

viser til kapasitetsproblemer, ventelister o.l., er etter revisors vurdering ikke legitim begrunnelse 

for lang saksbehandlingstid. Revisor viser her til Utdanningsdirektoratets veileder som legger til 

grunn at det ikke er legitimt å begrunne lang saksbehandlingstid hos PPT med kapasitetsproblemer 

(funn b).  
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Videre viser våre funn at Tromsø kommune avviker fra Utdanningsdirektoratets (2009) norm om 

ikke å overstige en saksbehandlingstid på tre måneder fra tilmeldingsdato til vedtaksdato. Selv om 

de fleste “fristoverskridelsene” kan tilskrives lang saksbehandlingstid hos PPT, ser vi at rektorer 

også bruker lang tid på å fatte vedtak, jf. funn c om at 52 vedtak er fattet etter skolestart, til tross 

for at sakkyndig vurdering som vedtaket bygger på forelå før 1. juni. 

 

 

6.3.2 Enkeltvedtakenes innhold 

Revisors funn 

a. Det fremgår tydelig av 85 prosent av vedtakene som vi har undersøkt, at de gjelder 

spesialundervisning, herunder henviser de til opplæringslova § 5-1. 

b. Det fremgår av 94 prosent av vedtakene hva de faktisk bygger på (begrunnelse), og ofte 

henvises det til sakkyndig vurdering.  

o Enkelte vedtak viser til sakkyndig vurdering uten å angi dato for når sakkyndig er 

utarbeidet. I andre enkelttilfeller er det ikke samsvar mellom dato på sakkyndig vurdering 

som vedtaket viser til og den faktiske datoen på vurderingen.  

o Enkelte vedtak inneholder etter revisors oppfatning svært kortfattede/standardiserte 

begrunnelser.   

o Enkelte vedtak viser til at vedtaket fattes i tråd med sakkyndig vurdering, selv om 

vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering.  

c. 86 prosent av vedtakene angir tydelig hvilke(t) fag/område(r) som det skal gis 

spesialundervisning i. I flere av de øvrige vedtakene er fag/område ikke angitt, eller det er etter 

revisors oppfatning ikke tydelig hvilke fag/områder vedtaket omfatter, f.eks. at det er angitt 

“spesialundervisning i norsk, engelsk og øvrige teorifag”.  

d. I 83 prosent av vedtakene angis omfanget av spesialundervisningen som antall timer per år 

og/eller uke. 15 prosent av vedtakene er etter revisors skjønn noe upresise mht. hvor stort 

omfanget av spesialundervisningen skal være, f.eks. at “eleven skal delta i gruppe utenom 

klassen to av tre økter i matematikk”, uten at det er spesifisert nærmere hvor stor en økt er, 

eller om denne ordningen gjelder hele skoleåret. Andre eksempler er at det kun er angitt et 

samlet antall årstimer for flere fag, at kun antall pedagogtimer er spesifisert, mens 

assistenttimer er angitt som “øvrige timer til assistentressurs”, eller at omfanget er angitt som 

“alle fagtimer”.  

e. 71 prosent av vedtakene angir tydelig hvordan spesialundervisningen skal organiseres. I rundt 

20 prosent av vedtakene er det etter revisors oppfatning uklart/bare delvis formulert hvordan 

spesialundervisningen skal organiseres, f.eks. “i gruppe, klassen eller individuell samtale”, 

uten å spesifisere størrelsen på gruppen eller fordele timer på de organisatoriske løsningene.  

f. Det fremgår tydelig i 65 prosent av vedtakene hvilken kompetanse som foreskrives for 

spesialundervisningen. Rundt 25 prosent av vedtakene angir ikke hvilke kompetanse som skal 

benyttes, mens de øvrige vedtakene er etter revisors oppfatning upresise mht. dette, f.eks. at 

det er angitt at lærer skal stå for én-til-én-undervisningen, mens det ikke er klart hvem som 

skal stå for gruppeundervisningen. Et annet eksempel er at det er angitt type kompetanse i to 

fag, mens det for et tredje fag mangler slik informasjon. 

g. 89 prosent av vedtakene inneholder opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans. 

Enkelte av disse mangler imidlertid henvisning til aktuell lovhjemmel.  

h. 6 prosent av vedtakene inneholder opplysninger om retten til å se sakens dokumenter.  
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Dersom vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering, skal det ifølge opplæringslova § 5-3 gis en 

begrunnelse som viser hvorfor kommunen likevel mener at eleven får et opplæringstilbud som 

oppfyller retten etter § 5-1 (om spesialundervisning og forsvarlig utbytte av opplæringa). Dette 

punktet kommer vi tilbake til i kapittel 6.3.3. 

 

Vi har også sammenliknet vedtakene for skoleåret 2012/13 med vedtakene for 2013/14, med 

hensyn til oppfyllelse av innholdskrav. I tabell 9 under oppsummerer vi våre funn. Vi ser blant 

annet at informasjonen i vedtakene i 2013/14 på flere punkter har blitt mer mangelfull enn 

vedtakene i 2012/13. Utviklingen har vært mest “negativ” når det gjelder angivelse av 

organisering og kompetanse. 
 

Tabell 9: Sammenlikning av vedtak 2012/13 (N=132) og 2013/14 (N=61) 

“Sjekkpunkt” (krav) Vedtak 2012/13 Vedtak 2013/14 
Er det tydelig hvem som har fattet vedtaket (rektor)? 98 % 90 % 
Er det tydelig at vedtaket gjelder spesialundervisning 
(henvises det til opplæringslova § 5-1)? 

85 % 82 % 

Fremgår det hva vedtaket bygger på (fakta/begrunnelse)? 93 % 84 % 
Er det tydelig hvilke(t) fag/områder vedtaket gjelder? 86 % 84 % 
Er omfanget av spesialundervisningen gitt (antall timer)? 82 % 80 % 
Angir vedtaket om det skal gis ene- og/eller gruppetimer? 70 % 56 % 
Fremgår det tydelig om undervisningen/støtten skal gis av 
lærer og/eller assistent? 

64 % 46 % 

Inneholder vedtaket opplysninger om klageadgang, klagefrist 
og klageinstans? 

89 % 90 % 

Har vedtaket opplysninger om retten til å se sakens 
dokumenter? 

6 % 7 % 

 

Revisors vurderinger 

Med bakgrunn i revisors funn a og b er vår vurdering at 85 prosent av enkeltvedtakene er 

begrunnet med henvisning til de rettslige bestemmelsene, mens 94 prosent er begrunnet med 

henvisning til de faktiske forhold vedtakene bygger på, slik forvaltningsloven § 25 første ledd 

krever. På bakgrunn av funn c er revisors vurdering at flertallet av – men ikke alle – vedtakene 

oppfyller kravet om at spesialundervisningens omfang skal angis.  

 

Videre vurderer vi en stor andel av enkeltvedtakene som mangelfull (funn d til f) i forhold til 

Utdanningsdirektoratets krav når det gjelder vedtakets angivelse av innholdet i og den 

organisatoriske gjennomføringen av opplæringen.  

 

Med henvisning til funn g er revisors vurdering at flertallet av – men ikke alle – vedtakene 

oppfyller kravet om at opplysninger om klageadgang, klagefrist og klageinstans skal inngå. Med 

henvisning til funn h er revisors vurdering at et stort flertall av enkeltvedtakene ikke oppfyller 

kravet om at informasjon om partenes rett til å se sakens dokumenter skal inngå. Dermed er vår 

vurdering at et flertall av vedtakene ikke fullt ut oppfyller kravene til underretning om vedtaket, 

slik disse følger av forvaltningsloven § 27.  
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6.3.3 Samsvar mellom sakkyndig vurdering og vedtak  

Revisors funn 

Til dette punktet vil vi bemerke at det i mange tilfeller ikke var mulig for oss å undersøke hvorvidt 

det er samsvar mellom sakkyndig vurdering og vedtak. Etter revisors oppfatning var nemlig 

omfang, organisering, kompetanse hos personalet og/eller hvilke fag/områder det skal gis 

spesialundervisning i, mangelfullt/upresist formulert i mange av de sakkyndige vurderingene 

og/eller vedtakene. I de 89 tilfellene der dette lot seg undersøke, fant vi at 72 prosent av vedtakene 

avviker fra sakkyndig vurdering med hensyn til omfang, organisering, kompetanse hos personalet, 

og/eller hvilke fag/områder det skal gis spesialundervisning i. I 14 prosent av vedtakene som 

avviker fra sakkyndig vurdering, gis det en særskilt begrunnelse for avviket.  

 

Vi fant i tillegg at det i ett tilfelle var fattet vedtak om spesialundervisning, til tross for at 

sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har behov for spesialundervisning. Det var 

ikke gitt begrunnelse for avviket. 

 

Kommentarer fra enhetsleder PPT 

Enhetsleder ved PPT kommenterer at det ikke er overraskende at revisjonen i mange tilfeller har 

opplevd det som vanskelig å fastslå om det er avvik mellom sakkyndig vurdering og vedtak pga. 

uklare vedtak eller sakkyndige vurderinger. Hun opplyser også at hun har sett eksempler på at 

rektor skriver i vedtaket at det er fattet i tråd med sakkyndig vurdering, selv om vedtaket ikke 

følger sakkyndig vurdering.  

 

Enhetsleder kommenterer videre at det er trist at revisjonens mappegjennomgang viser at vedtaket 

avviker fra sakkyndig vurdering i så mange av tilfellene. Hun poengterer videre at det er greit hvis 

rektor fatter et vedtak som avviker fra sakkyndig vurdering, så lenge dette begrunnes, men hun 

erfarer at det sjelden gis begrunnelse.  

 

Enhetsleder opplyser at sakkyndig vurdering er et rådgivende dokument, og at PPT verken har 

tilsynsrett, instruksjonsrett, eller kapasitet til å skulle følge opp tilfeller der vedtak avviker fra 

sakkyndig vurdering. Hvis foreldre kontakter PPT med spørsmål om vedtaket, vil imidlertid PPT 

gi veiledning og opplyse om klagerett. 

 

Revisors vurderinger 

Etter revisors vurdering har kommunen brutt begrunnelsesplikten jf. opplæringslova § 5-3 fjerde 

ledd i flertallet av enkeltvedtakene som beviselig avviker fra sakkyndig vurdering, uten å vise til 

hvorfor kommunen mener eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten etter 

opplæringslova § 5-1. Våre funn viser at 72 prosent av de 89 vedtakene der overensstemmelse 

med sakkyndig vurdering lar seg kontrollere, avviker fra sakkyndig vurdering, og at avviket kun 

begrunnes i 14 prosent av disse tilfellene.  

 

Manglende begrunnelser medfører videre at revisjonen ikke har grunnlag for å vurdere om 

kommunen (skolene) mener at disse elevene likevel får et opplæringstilbud som oppfyller retten 

etter opplæringslova § 5-1.  
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6.3.4 Kommentarer fra spørreundersøkelse om samsvar mellom vedtak og sakkyndig vurdering 

I spørreundersøkelsen til rektorene/inspektørene stilte vi spørsmålet “I hvor stor grad setter du 

deg inn i den enkelte elevs sak før du fatter vedtak om spesialundervisning?” Diagram 17 viser at 

nesten halvparten av respondentene som svarte på dette spørsmålet, svarte at de i svært stor grad 

setter seg inn i den enkelte elevs sak før de fatter slikt vedtak. 22, 4 % av respondentene svarte at 

de ikke fatter slike vedtak.  
  

Diagram 17. “I hvor stor grad setter du deg inn i den enkelte elevs sak før du fatter vedtak om 

spesialundervisning?” (N = 49) Respondenter: Rektorer/inspektører 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 
Vi ba også rektorene/inspektørene om å svare på spørsmålet: “Hvor ofte fatter du vedtak om 

spesialundervisning som avviker fra sakkyndig vurdering?” Diagram 18 viser at i underkant av 60 

prosent av respondentene svarte at de noen ganger fatter vedtak om spesialundervisning som 

avviker fra sakkyndig vurdering, mens rundt 40 prosent svarte at de aldri gjør det.
23

 
 

Diagram 18: “Hvor ofte fatter du vedtak om spesialundervisning som avviker fra sakkyndig vurdering?”  

(N = 38) Respondenter: Rektorer/inspektører 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

                                                 
23

 Mulige svaralternativ: Aldri – Noen ganger – I om lag halvparten av tilfellene – Ofte – Alltid – Vet ikke 
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6.4 Planlegging og evaluering av spesialundervisningstilbudet 

 

 
 

 

6.4.1 Utarbeiding av individuelle opplæringsplaner 

Revisors funn 

Det forelå individuelle opplæringsplaner (IOP-er) for skoleåret 2012/13 i 91 prosent av mappene i 

vårt utvalg. Fire av IOP-ene var utarbeidet for kun deler av undervisningsåret
24

.  

 
Det fremgår av tabell 10 at 28,5 prosent av de kontrollerte IOP-ene er datert innen én uke etter at 

vedtakene ble fattet, og at halvparten av IOP-ene er datert innen én måned etter vedtaksdato. Vi 

ser blant annet videre at 16,5 prosent av IOP-ene er datert senere enn tre måneder fra vedtaksdato.   

 

Tabell 10: Tidsbruk på utarbeidelse av IOP etter at vedtak er fattet. N=108
25

 

Datering på IOP-er Antall Andel 

Før vedtaksdato  6 5,5 % 

Innen 1 uke fra vedtaksdato  31 28,5 % 

Mellom 1 uke og 1 måned fra vedtaksdato  23 21,5 % 

Mellom 1 og 2 måneder fra vedtaksdato 20 18,5 % 

Mellom 2 og 3 måneder fra vedtaksdato 10 9,5 % 

Senere enn tre måneder fra vedtaksdato 18 16,5 

Totalt 108 100 % 

 

Vi fant dessuten at rundt seks prosent av IOP-ene var utarbeidet før vedtakene ble fattet.  

                                                 
24

 Tre av disse gjaldt kun vårhalvåret 2013, mens vedtakene om spesialundervisning var fattet i september-oktober 

2012. Den fjerde IOP-en var ikke oppdatert, selv om det i løpet av skoleåret var fattet et nytt vedtak pga. endringer i 

behov. 
25

 Det var ikke mulig å regne ut tidsbruk i alle elevmappene i vårt utvalg pga. manglende vedtak eller IOP, eller pga. 

manglende datering på disse dokumentene. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det skal utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) for elever med spesialundervisning. 

 IOP-en skal utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet. 

 Beskrivelsen i IOP-en av omfanget, det konkrete innholdet, eventuelle avvik fra læreplanverket, 
organiseringen og kompetansen hos undervisningspersonalet skal være i samsvar med det som er fastsatt i 
enkeltvedtaket. 

 IOP-en skal vise:  

o mål for opplæringa 

o innholdet i opplæringa 

o hvordan opplæringa skal drives 

 Skolen skal hvert halvår* utarbeide skriftlig oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av 
utviklinga til eleven i forhold til målene fastsatt i elevens IOP. 

 Det skal vurderes om eleven får et forsvarlig utbytte av opplæringen, og IOP-en skal være grunnlaget for 
vurderingen av elevens utvikling og hvordan det opplæringstilbudet som eleven får, fungerer. 

* Fra 1.8.2013 gjelder årlig rapport 
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Revisors vurderinger 

På bakgrunn av at det foreligger IOP i 91 prosent av de kontrollerte elevmappene, er vår vurdering 

at kommunen for 9 prosent av elevene i vårt utvalg ikke oppfyller kravet i opplæringslova § 5-5 

om å utarbeide IOP. 
 

Utdanningsdirektoratets veileder konkretiserer ikke hva som menes med så snart som mulig, men 

på bakgrunn av at ca. 45 prosent av IOP-ene er utarbeidet senere enn én måned etter vedtaksdato, 

er revisors vurdering at kommunen bare i vel halvparten av de undersøkte sakene oppfyller 

anbefalingen i veilederen om å utarbeide IOP så snart som mulig etter at vedtaket er fattet.  
 

Når det gjelder de IOP-ene som var utarbeidet før vedtakene ble fattet, vil vi vise til veilederen 

som sier det kan det være hensiktsmessig at skolens arbeid med å utarbeide en IOP starter på et så 

tidlig tidspunkt som mulig, selv om arbeidet med IOP-en ikke kan endelig ferdigstilles før det 

foreligger enkeltvedtak om spesialundervisning. Veilederen sier blant annet videre at dersom 

skolen starter arbeidet med IOP-en før vedtaket er truffet, er det viktig at dette forarbeidet 

harmoniseres med vedtaket når dette foreligger. Ifølge veilederen er det viktig at det er 

enkeltvedtaket som er grunnlaget for IOP-en, og ikke motsatt.! 

 

6.4.2 Innholdet i IOP 

Revisors funn 

 80 prosent av de undersøkte IOP-ene inneholder en tydelig beskrivelse av opplæringen (hva 

eleven skal arbeide med, arbeidsmåter, læremidler e.l.).  

 Målene for opplæringen (kompetanse, siktemål e.l.) er klart beskrevet i 83 prosent av IOP-ene.  
 

Enhetsleder ved PPT opplever at skolene har blitt bedre på å utarbeide IOP-er etter at ny IOP-mal 

ble tatt i bruk. PPT var delaktig i arbeidet med å lage ny mal, og PPT er også ute på skolene for å 

orientere om/drøfte bruk og utarbeidelse av IOP. 

 

Revisors vurderinger 

Vår gjennomgang viser at 20 prosent av IOP-ene mangler en tydelig beskrivelse av opplæringen, 

og at målene for opplæringen ikke angis tydelig i 17 prosent av IOP-ene. Vår vurdering er derfor 

at kommunen i flere av de undersøkte tilfellene ikke oppfyller krav til innhold i IOP-er, jf. 

opplæringslova § 5-5.   

 

6.4.3 Samsvar mellom enkeltvedtak og IOP 

Revisors funn 

Det var i mange tilfeller vanskelig å sammenlikne hvorvidt det er samsvar eller avvik mellom 

enkeltvedtak og IOP, fordi omfang, organisering, kompetanse hos personalet, og/eller hvilke 

fag/områder det skal gis spesialundervisning i var mangelfullt/upresist formulert enten i vedtak 

eller i IOP. I de tilfellene hvor dette var mulig å sammenlikne (det vil si i 86 av tilfellene), fant vi 

at 60 prosent av IOP-ene samsvarer med vedtakene. I tilfeller med avvik, fant vi at de fleste 

avvikene gjelder omfanget av spesialundervisningen. Vi fant imidlertid også avvik med hensyn til 

organisering, kompetanse hos personalet, og/eller hvilke fag/områder det skal gis 

spesialundervisning i.  
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Revisors vurderinger 

Vår vurdering er at 40 prosent av de undersøkte IOP-ene ikke samsvarer med det som er fastsatt i 

enkeltvedtaket jf. presisering i Utdanningsdirektoratets veileder (2013:9).  

 

6.4.4 Kommentarer fra spørreundersøkelsene om utarbeidelse av IOP-er 

Vi har i spørreundersøkelsene bedt både undervisningspersonalet og skoleledelsen besvare 

spørsmålet “Hvordan opplever du å skulle omsette sakkyndig vurdering og rådene fra PPT til et 

konkret undervisningsopplegg?” 

 

På spørsmålet svarte litt over halvparten av undervisningspersonalet med svaralternativet “3 Det 

er middels vanskelig/det varierer”, jf. diagram 19.
26

  Den totale gjennomsnittsscoren blant 

undervisningspersonalet er også tilnærmet lik dette svaralternativet. Gjennomsnittsscorene blant 

skolene varierte mellom 2,63 (≈ “3 Det er middels vanskelig/det varierer”) og 3,7 (≈ “4 Ofte er det 

vanskelig”).  

Diagram 19. “Hvordan opplever du å skulle omsette sakkyndig vurdering og rådene fra PPT til et konkret 

undervisningsopplegg?” (N = 595) Respondenter: Undervisningspersonalet 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD  
 

Fire hovedbudskap gikk igjen i respondentenes kommentarer til dette spørsmålet 

 Skolene har ikke ressurser, i form av antall lærere og personalets kompetanse, til å 

realisere spesialundervisningen som blir tilrådd i sakkyndige vurderinger 

 De sakkyndige vurderingene fra PPT er lite konkrete, lite forståelige, og/eller basert på en 

“erfaringsfjern” faglig tilnærming 

 PPT og de sakkyndige vurderingene PPT utarbeider er til god hjelp, særlig fordi de 

sakkyndige vurderingene oppleves som mer anvendelige nå enn tidligere 

 Det å omsette PPTs anbefalinger i sakkyndige vurderinger til et konkret 

undervisningsopplegg avhenger av god kontakt med eller innsats fra foreldre, noe som 

varierer fra tilfelle til tilfelle. 

 

                                                 
26

 9,4 % av respondentene svarte “vet ikke” på dette spørsmålet.  
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Jeg synes alltid det er vanskelig

Beste gjennomsnittsscore:  

Ersfjordbotn skole og barnehage: 2,63 

Svakeste gjennomsnittsscore:  

Kvaløysletta u. skole: 3,7 

Totalt gjennomsnitt: 3,1 
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Enkelte av undervisningspersonalet fortalte at de opplever å få god hjelp fra sin skoles 

ressursteam. Andre fortalte at de savner mer oppfølging fra og kontakt med PPT i den løpende 

undervisningen.  

 

Svarene fra rektorene/inspektørene på spørsmålet om hvordan de opplevde det å skulle omsette 

sakkyndig vurdering og råd fra PPT til et konkret undervisningsopplegg, illustrerer vi i diagram 20 

under. Der fremgår det at det hyppigst benyttede svaralternativet blant rektorer og inspektører var 

“2 Jeg synes som oftest det er uproblematisk”, mens nesten like mange svarte med alternativ “3 

Det er middels vanskelig/det varierer”. Blant de som kommenterte svaret ytterligere, skrev noen 

at de mente de sakkyndige vurderingene fra PPT har blitt bedre nå enn de var før. Andre ga 

uttrykk for at de sakkyndige vurderingene er for lite spesifikke i sine tilrådninger, eller at de er 

urealistiske sammenliknet med skolens ressurser og organisering. Noen respondenter beskrev stor 

avstand mellom elevers dokumenterte behov og tilgjengelige ressurser. 
 

 

Diagram 20. “Hvordan opplever du å skulle omsette sakkyndig vurdering og rådene fra PPT til et konkret 

undervisningsopplegg?” (N = 38) Respondenter: Rektorer/inspektører 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Ingen av rektorene/inspektørene svarte med alternativ “5 Jeg synes alltid det er vanskelig”. 

Gjennomsnittsscoren blant rektorene/inspektørene på dette spørsmålet ligger litt nærmere 

svaralternativet “3 Det er middels vanskelig/det varierer” enn alternativet “2 Jeg synes som oftest 

det er uproblematisk”.   

 

Kommentarer fra enhetsleder PPT 

Enhetsleder kommenterer at hun håper at det har blitt enklere for undervisningspersonalet å skulle 

omsette de sakkyndige vurderingene til undervisningsopplegg etter at PPT nå vektlegger 

læreplanmålene og har tatt i bruk ny mal for sakkyndig vurdering. Enhetsleder kommenterer 

videre at også hun med sin profesjonsbakgrunn har problemer med å forstå en del sakkyndige 

vurderinger som ble utarbeidet for noen år siden, men at hun tror det har skjedd en forbedring. 

Enhetsleder påpeker samtidig at det etter hennes oppfatning i mange tilfeller ligger i sakens natur 

at det er vanskelig å utforme en IOP med klare læringsmål, også når kvalitet på sakkyndig 

vurdering er akseptabel. Etter hennes mening har for øvrig kvaliteten på IOP blitt veldig mye 

bedre i de siste par årene med nye felles IOP-maler i Tromsø kommune og PPT sin vekt på 

klare(re) realistiske opplæringsmål knyttet til læreplanene. 
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Gjennomsnittsscore: 2,55  
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6.4.5 Halvårsrapporter 

Revisors funn 

I vår gjennomgang av innholdet i halvårsrapportene, har vi tatt utgangspunkt i elevens siste 

utarbeidede halvårsrapport. I de fleste tilfellene var dette halvårsrapporten for vårhalvåret 2013.  

a. Det foreligger halvårsrapporter for høsthalvåret 2012 og for vårhalvåret 2013 i hhv. 83 og 85 

prosent av de undersøkte mappene.
27

  

b. I 7 av elevmappene hvor vi kunne forvente å finne rapporter for både høsten-12 og våren-13, 

foreligger ingen av disse halvårsrapportene. I 2 av disse 7 mappene kan vi heller ikke se at det 

er utarbeidet IOP. 

c. 70 prosent av halvårsrapportene gir oversikt over opplæringen som eleven har fått, mens 15 

prosent delvis gir en slik oversikt. Eksempelvis er det i noen av rapportene ikke gitt oversikt 

over samtlige fag en elev har fått spesialundervisning i. I andre tilfeller sier rapportene etter 

revisors oppfatning lite eller ingenting om opplæringen eleven har fått, f.eks. hvilke metoder 

og arbeidsmåter som har vært brukt, eller hvem (type kompetanse) som har forestått 

undervisningen.  

d. 83 prosent av halvårsrapportene gir en vurdering av elevens utvikling. Det fremgår av 58 

prosent av disse halvårsrapportene at elevens utvikling er vurdert opp mot mål i IOP. I rundt 

21 prosent av halvårsrapportene er utviklingen vurdert opp mot enkelte (og ikke alle) målene 

som er satt i IOP. 

 

Revisjonen vil også kommentere at rundt 40 prosent av halvårsrapportene beskriver en opplæring 

som ikke er i samsvar med IOP.
28

 De fleste avvikene vi fant omhandlet omfang. Vi fant imidlertid 

også eksempler på avvik innen de andre kategoriene (fag/områder, organisering og 

undervisningspersonalets kompetanse). Vi vil videre påpeke at det unntaksvis i halvårsrapportene 

fremkom hvorfor opplæringen som beskrives i halvårsrapporten avviker fra IOP. 

 

Revisors vurderinger 

Vår vurdering av funn a og b er at kommunen ikke oppfyller kravet om utarbeiding av 

halvårsrapport til alle elever med vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-5. 

 

På bakgrunn av funn c og d over er det vår vurdering at ikke alle av de undersøkte 

halvårsrapportene oppfyller krav til innhold, jf. opplæringslova § 5-5.  

 

På bakgrunn av at rundt 40 prosent av halvårsrapportene beskriver en opplæring som avviker fra 

IOP, og det i få tilfeller gis en forklaring på avviket, finner revisjonen grunn til å stille spørsmål 

ved om opplæringen som gis er i tråd med IOP, jf. presisering i veileder
29

 om at det skal vurderes 

om eleven får et forsvarlig utbytte av opplæringen, jf. § 5-1 annet ledd, og at IOP-en skal være 

grunnlaget for vurderingen.  

 

  

                                                 
27

 Beregningene er gjort med utgangspunkt i når vedtaket er fattet. Det vil si at i tilfeller hvor f.eks. vedtaket først ble 

fattet i desember 2012, er det kun aktuelt å sjekke om det foreligger halvårsrapport for våren 2013. 
28

 Det var også her (jf. kap. 6.4.3) vanskelig å sammenlikne dokumentasjon på grunn av upresis eller mangelfull 

informasjon i halvårsrapport og/eller IOP.  Her var det mulig å sammenlikene i 65 av tilfellene. 
29

 Utdanningsdirektoratet 2009:86 
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6.4.6  Kartlegging av elevenes utbytte av spesialundervisningen  

Diagram 21 viser at da vi stilte undervisningspersonalet spørsmålet “I hvor stor grad blir elevenes 

utbytte av din spesialundervisning/den spesialundervisningen du er involvert i kartlagt?”, var 

svaralternativ “3 I middels grad” det hyppigst benyttede.
30

 Nokså mange respondenter svarte 

imidlertid også med svaralternativet “4 I stor grad”. Tekstboksen i øverste høyre hjørne av 

diagrammet viser at gjennomsnittsscorene ved de ulike skolene varierte mellom 3,87 (≈ “4 i stor 

grad) og 2,71 (≈ 3 i middels grad”), og at det totale gjennomsnittet lå godt over svaralternativ “3 I 

middels grad”. 
 

Diagram 21. “I hvor stor grad blir elevenes utbytte av din spesialundervisning/den spesialundervisningen du er 

involvert i kartlagt?” (N = 479) Respondenter: Undervisningspersonalet  

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Også i forbindelse med dette spørsmålet fikk respondentene anledning til å utdype hvordan 

kartlegging av elevenes utbytte av spesialundervisning foregår ved skolene. De av respondentene 

som utdypet dette, formidlet i hovedsak at:  

 Resultatene fra kartleggingene brukes til å måle elevens progresjon for å kunne 

tilpasse/justere undervisningen 

 Kartleggingene av elevens progresjon brukes også i samtale med foreldre og/eller eleven, i 

arbeidet med IOP/IAP, og i forbindelse med evalueringer av disse planene 

 

Enkelte respondenter kommenterte at kartlegging av elevenes utbytte av spesialundervisningen 

også foregår på et uformelt plan f.eks. i form av underveisvurdering og uten bruk av normert 

kartleggingsmateriell. 

 

  

                                                 
30

 7,5 % av respondentene svarte “vet ikke” på dette spørsmålet.  
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Beste gjennomsnittsscore: 

Skjelnan skole: 3,87 

Laveste gjennomsnittsscore:  

Kvaløysletta u.skole: 2,71 

Totalt gjennomsnitt: 3,42 
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6.5 Konklusjon 

 

Med henvisning til funnene og vurderingene i avsnitt 6.1 til 6.5 ovenfor, er revisors konklusjon at 

Tromsø kommune ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling i alle saker om 

spesialundervisning.  

 

Konklusjonen bygger på at revisjonen i sin gjennomgang av totalt 134 elevmapper fant flere avvik 

fra opplæringslova, forvaltningsloven og Utdanningsdirektoratets veileder, med hensyn til 

samtykke, saksbehandlingstid, foreløpig svar, sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak og 

planlegging og evaluering av spesialundervisningen.  
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7 SAMLET OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse blant undervisningspersonalet i Tromsø kommune viser at 

respondentene – på de fleste områdene undersøkelsen tar opp – svarer med gjennomsnittsscorer 

som ligger nærmest svaralternativer av typen “i middels grad”. På et overordnet nivå kan en 

dermed si at resultatene indikerer at respondentene fra undervisningspersonalet på mange områder 

gjennomsnittlig opplever en middels grad av tilpasset opplæring – og at de ressursmessige 

forutsetningene for å tilby sådan i middels grad er tilstede – i Tromsø kommunes grunnskole. 

Variasjonen skolene imellom, med hensyn til hvordan respondentene har svart, er imidlertid på 

flere områder betydelig.    

 

Undervisningspersonalets vurderinger av følgende variabler er imidlertid gjennomsnittlig relativt 

høye  

 kompetansen i kollegiet 

 egen evne til å gi elevene realistiske utfordringer som de kan mestre sammen med andre på 

skolen, eller alene på skolen 

 egen arbeidsutførelse 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at undervisningspersonalet gjennomsnittlig 

opplever størst utfordringer/forbedringsbehov tilknyttet  

 det å skulle tilpasse undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger og behov 

 bemanning, i form av tetthet av undervisningspersonale 

 materielle ressurser, i form av undervisningsmateriell og skolelokaler/uteområder 

 

Når det gjelder vår spørreundersøkelse blant rektorer og inspektører i grunnskolen, viser 

resultatene gjennomgående høyere gjennomsnittsscorer på spørsmålene vi stilte disse 

respondentene i forbindelse med tilpasset opplæring i kommunens grunnskole. 

Gjennomsnittsscorene blant respondentene blant rektorer og inspektører tilsvarer med to unntak 

svaralternativer av typen “i stor grad”. Det ene unntaket er rektorenes og inspektørenes 

gjennomsnittlige opplevelse av i hvor stor grad kommuneadministrasjonen bidrar med 

retningslinjer, instrukser og maler tilknyttet spesialundervisning og tilpasset opplæring. Det andre 

unntaket er at resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at rektorene og inspektørene 

gjennnomsnittlig opplever at skolen “i middels grad” har bemanning (tetthet av 

undervisningspersonell) som muliggjør undervisning som er tilpasset enkelteleven.  Selv om 

informantene blant rektorene og inspektørene ikke fikk de samme spørsmålene som 

undervisningspersonalet, gir de to spørreundersøkelsene likevel etter revisors oppfatning 

indikasjoner om at den opplevde graden av tilpasset opplæring i Tromsø kommunes grunnskole 

gjennomsnittlig er større på enhetsledelsesnivå enn blant undervisningspersonalet. Samlet sett gir 

svarene fra rektorene og inspektørene indikasjoner om at disse respondentene gjennomsnittlig 

opplever “stor grad” av tilpasset opplæring i Tromsø kommunes grunnskole. 

 

Med henvisning til funnene og vurderingene i kapittel 6, er revisors konklusjon at Tromsø 

kommune ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling i alle saker om spesialundervisning. 

Konklusjonen bygger på at revisjonen i sin gjennomgang av totalt 134 elevmapper fant flere avvik 

fra opplæringslova, forvaltningsloven og Utdanningsdirektoratets veileder, med hensyn til 

samtykke, saksbehandlingstid, foreløpig svar, sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak og 

planlegging og evaluering av spesialundervisningen.  
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8 ANDRE FUNN  
 

Varierende orden i elevmappene  

I forbindelse med gjennomgangen av dokumentasjon i elevmappene har revisjonen sett at det er 

store variasjoner mellom skolene med hensyn til orden/struktur i mappene. Ved enkelte skoler var 

elevmappene svært uoversiktlige, noe som medførte at dokumentasjonsgjennomgangen ble 

tidkrevende.  

 

 

 

9 ANBEFALINGER 
 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger, gir vi følgende anbefalinger: 

 

 Kommunen bør fokusere på å videreutvikle sin evne til å tilby tilpasset opplæring innenfor 

rammene av ordinær undervisning. 

 

 Kommunen bør gjennomgå rutiner og vurdere eventuelle tiltak med hensyn til å sikre korrekt 

saksbehandling i alle saker som spesialundervisning, herunder sørge for at denne 

saksbehandlingen dokumenteres.  
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10 HØRING       
 

Revisjonen sendte rapporten på høring til Tromsø kommune 11. april 2014, og kommunen avga 

høringssvar til revisjonen innen fristen 29. april. Høringssvaret er klippet inn under. Faktafeilene 

som påpekes i høringssvaret, er rettet i rapporten.   
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende  

forvaltningsrevisjonsprosjekter/undersøkelser i Tromsø kommune: 
 

Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, 2014 

Undersøkelser i Tromsø Brann og redning, 3 rapporter, 2013 og 2014 

Kvalitet i eldreomsorgen, 2013 

Tromstun skole - kommunens prosjektoppfølging, 2012 

Utbetaling av godtgjøring til folkevalgte, 2011 

Farlig avfall, 2011 

Psykisk helsearbeid, 2011 

Tromsø kommunes bruk av ressurser ifm. OL-søknaden, 2010 

Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og  

omsorgstjenesten, 2009 

Offentlige anskaffelser, 2009 

Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten,2008 

Fokuskvartalet. Oppfølging av byggingen av  

nytt rådhus, 2007 

Byggesaksbehandling, 2007 

Bruk av eksterne konsulenter, 2007 

Spesialundervisning i grunnskolen, 2007 

Økonomistyring i hjemmetjenesten, 2007 

Foranalyse. Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet. 

Driftsutgifter til Tromsø kommunes institusjoner for heldøgns pleie og 

omsorg, 2006 

Ressursbruk i grunnskolen (ASSS), 2006 

Beregning av selvkost for kommunale  

barnehager, 2005 

Forvaltning, drift og vedlikehold av  

bygningsmassen i Tromsø kommune, 2005 

Tromsø kirkelige fellesråds bruk av tilskudd fra  

Tromsø kommune, 2005 

Avtalen mellom Miljøxpert Tromsø KF og  

Data Consult ForretningsUtvikling AS, 2005 

Offentlige anskaffelser, 2005 

Reguleringsplan Ullsfjord. En gjennomgang av tidsfrister i forbindelse 

med behandlingen av reguleringsplan Stordalsstrand-Sjøvassbotn,2005 

Leiebiler, 2003 

Enkeltvedtak i byggesaker, 2003 

Feietjenesten etter selvkost, 2003 

Bruk av rammeavtaler ved innkjøp II, 2003 

Finansiering av skolefritidsordningen, 2003 

Energiavtale, 2003 

 

 

Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS er etablert for å 

utføre helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, overformynderier, kirkelige 

regnskaper og legater. Våre eiere og 

oppdragsgivere er Troms 

fylkeakommune, 18 kommuner i 

Troms og 9 kommuner i Nordland.  

 

Hovedkontoret ligger i Harstad, med 

avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som til 

sammen innehar lang erfaring fra og 

god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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