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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kvæfjord 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 Kvæfjord kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

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

 

Vi benytter anledningen til å takke Kvæfjord kommune for samarbeidet i anledning denne 

forvaltningsrevisjonen.  
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0 SAMMENDRAG 

I denne forvaltningsrevisjonen som omhandler kvalitet i grunnskoletilbudet i Kvæfjord kommune, 

har vi undersøkt og vurdert om kommunen tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og 

øvrige retningslinjer og om kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om 

spesialundervisning.  

 

Vår konklusjon er at Kvæfjord kommune i stor grad, men ikke fullt og helt, synes å tilby tilpasset 

opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer. Våre vurderinger er: 

 

• Kvæfjord kommune oppfyller revisjonskriteriet om å årlig utarbeide en rapport om tilstanden 

i grunnskolen og legge den fram for kommunestyret.  

• Kvæfjord kommune v/skolene oppfyller til dels revisjonskriteriet om jevnlig vurdere kvalitet 

i og videreutvikling av opplæringen. 

• Kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å sikre at skolene systematisk vurderer om alle 

elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

• Kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å sørge for særlig høy lærertetthet i norsk- og 

matematikk-opplæringa på 1.-4. årstrinn og for at opplæringa er særlig rettet mot elever med 

svake ferdigheter i lesing og regning. 

• Kvæfjordskolene oppfyller revisjonskriteriet om å ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak 

innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte, 

før det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. 

• Kvæfjordskolene oppfyller revisjonskriteriet om å ha utarbeidet lokale læreplaner. 

 

Når det gjelder saksbehandling i saker om spesialundervisning, er vår konklusjon at Kvæfjord 

kommune ikke fullt ut kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. 

Våre vurderinger er: 

 

• Kommunen oppfyller delvis revisjonskriteriet om at det skal innhentes samtykke fra eleven 

eller foresatte til sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning. 

• Med unntak av to mindre avvik, oppfyller Kvæfjord kommune de utledede revisjonskriterier 

for sakkyndige vurderinger 

• Med unntak av noen mindre mangler i de undersøkte enkeltvedtakene om 

spesialundervisning for skoleåret 2016/2017, oppfyller Kvæfjord kommune de utledede 

revisjonskriterier for enkeltvedtak om spesialundervisning.  

• Kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å utarbeide individuell opplæringsplan for elever 

med spesialundervisning. 

• Kommunen oppfyller i liten grad revisjonskriteriet om at IOP-en skal utarbeides så snart 

som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet.  

• Kommunen oppfyller i all hovedsak revisjonskriteriet om at IOP-en skal vise mål for 

opplæringa, innholdet i opplæringa, og hvordan opplæringa skal drives 

• Kommunen oppfyller delvis revisjonskriteriet om at 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.  



 

 

• Kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å utarbeide årsrapport for elever med 

spesialundervisning.  

• Kommunen oppfyller revisjonskriterier at årsrapporten skal gi oversikt over den opplæringa 

eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til eleven i forhold til målene fastsatt i elevens 

IOP. 

• Kommunen oppfyller i liten grad revisjonskriteriet om å gi foreløpig svar dersom en 

henvendelse vedrørende spesialundervisning ikke kan besvares i løpet av én måned etter at 

den er mottatt 

• Kommune oppfyller i liten grad revisjonskriteriet om at den totale saksbehandlingstiden 

tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning ikke bør overstige tre måneder 

 

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant undervisningspersonell ved Kvæfjordskolene for å 

kartlegge deres opplevelse av skolenes arbeid med tilpasset opplæring og kartlegging av 

læringsutbytte av spesialundervisning. Oppsummert viser/indikerer resultatene at: 

 

• Respondentene opplever i større grad at skoleledelsen tar initiativ til diskusjon om 

forbedring av skolens opplæringstilbud enn at de selv tar initiativ. 

• Kartlegging av elevenes læringsutbytte blir gjennomført, men i noe varierende omfang.  

• Kartleggingene blir jevnt over brukt til tilpasning av undervisningen til den enkelte elev – 

men kanskje ikke i alle tilfeller eller sammenhenger. 

• Respondentene opplever i større grad at kartlegginger av elevenes læringsutbytte av 

spesialundervisning brukes til å videreutvikle opplæringen til den enkelte elev, 

sammenliknet med hva som er tilfellet når det gjelder kartlegginger av elevenes 

læringsutbytte av ordinær opplæring.  

• 42 % av respondentene oppfatter lærertettheten på 1.-4. trinn i fagene norsk/samisk og 

matematikk som god eller svært god 

• Et klart flertall av respondentene er helt enige i påstanden om at de ved skolen 

vurderer/prøver ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før de henviser elever til 

PPT for sakkyndig vurdering. 

• Undervisningspersonale er ikke helt fornøyd med skolenes arbeid med lokale læreplaner. 

• Et stort flertall av respondentene opplever i middels eller stor grad å lykkes med å gi sine 

elever tilpasset opplæring. 

• Respondentene opplever i stor grad at skolene har «bemanning» og «kompetanse som 

muliggjør opplæring tilpasset enkelteleven, og i middels grad at skolene har 

«undervisningsmateriell» og «skolelokaler og uteområder» som muliggjør opplæring 

tilpasset enkelteleven.  

 

Vår anbefaling er at Kvæfjord kommune arbeider videre med å sikre at skolene jevnlig vurderer 

kvalitet i og videreutvikler opplæringen samt at saker om spesialundervisning behandles i tråd med 

regelverkets krav.
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1 INNLEDNING 

Kvalitet i grunnskoleopplæringen – herunder undersøkelser knyttet til tilbudet om tilpasset 

opplæring og tildeling av spesialundervisning - var prioritert øverst i plan for forvaltningsrevisjon i 

Kvæfjord kommune for perioden 2016-2019 jamfør kommunestyresak 3/17.  

 

Kontrollutvalgets formål med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å bidra til å sikre at 

grunnskoleelevene i Kvæfjord får et undervisningstilbud som er i henhold til opplæringslova samt 

undersøke hvorvidt kommunen tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslovas krav og om 

kommunen sikrer korrekt saksbehandling og dokumentasjon i saker om spesialundervisning. 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

KomRev NORD har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling utarbeidet følgende problem-

stillinger: 

 

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

retningslinjer? 

  

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

 

2.2 Kilder for revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. For å besvare problemstillingene i dette forvaltningsrevisjons-

prosjektet utleder vi revisjonskriterier fra følgende kilder:  

 

• Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova/oppll.) 

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

• Forskrift 23.juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 

• Ot.prp. nr. 57 (2004-2005) om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova 

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

• Utdanningsdirektoratet: Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) sist endret 25.08.2015 

• Utdanningsdirektoratet: Veilederen Spesialundervisning 2014 

 

I kapitlene 2.2.1 og 2.2.2 drøfter og utleder vi konkrete revisjonskriterier for henholdsvis problem-

stilling 1 om tilpasset opplæring og problemstilling 2 om spesialundervisning. 
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2.2.1 Tilpasset opplæring 

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen. Prinsippet er nedfelt i 

opplæringslova § 1-3 og gir alle elever krav på tilpasset opplæring: Opplæringen skal tilpasses 

evnene og forutsetningene hos den enkelte eleven.1 Prinsippet om tilpasset opplæring favner om 

både ordinær opplæring og spesialundervisning. I veilederen Spesialundervisning2 peker 

Utdanningsdirektoratet på fem forutsetninger som legger grunnlaget for at alle elever får tilpasset 

opplæring: God kompetanse, en vurderingspraksis som fremmer læring og utvikling, lokalt arbeid 

med læreplaner, godt læringsmiljø og universell utforming.3  

 

Det fremgår av opplæringslova § 13-10 at kommunen, eller skoleeier for private skoler, har ansvar 

for at kravene i opplæringslova og dens forskrifter blir oppfylt. Dette ansvaret innebærer en plikt til 

å stille til disposisjon nødvendige ressurser for oppfyllelse av disse kravene. Kommunen skal ha et 

forsvarlig system for å følge opp resultatene fra slike vurderinger og fra nasjonale kvalitets-

vurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i opplæringslova § 14-1 fjerde ledd. 

Som en del av dette oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringen tilknyttet blant annet læringsresultat og læringsmiljø. Den årlige rapporten 

skal drøftes av skoleeier, i dette tilfellet kommunen. Utdanningsdirektoratet utdyper at: 

Den årlige tilstandsrapporten er tenkt å fungere som et styringsverktøy, i tillegg til å være 

et utgangspunkt for kvalitetsutvikling på systemnivå i fylkeskommuner, kommuner og ved 

de enkelte skolene. Etter intensjonen skal tilstandsrapporten også rette fokus mot at 

skoleeierne inntar en mer aktiv rolle, og den skal bidra som kunnskapsgrunnlag for å 

styrke dialogen og samarbeidet på tvers av nivåer. Vurderingene som gjøres i 

tilstandsrapportene, utgjør viktig informasjon for det videre arbeidet med å utvikle 

kvalitet i opplæringen. For eksempel er tilstandsrapporten og vurderingene som sådan et 

viktig utgangspunkt når den politiske ledelsen i kommuner og fylkeskommuner skal drøfte 

videre oppfølgingstiltak. Dette for å sikre sammenheng mellom budsjettmessige og 

økonomiske satsinger og behovene i utdanningssektoren.4 

 

Skolebasert vurdering er hjemlet i forskrift til opplæringslova § 2-1 og vil si at skolen vurderer om 

organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå målene som er fastsatt 

i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). Skoleledere har ansvar for å gjennomføre 

vurderingen jevnlig, og skoleeiere har ansvar for å påse at den blir gjennomført. […] Arbeidet med 

å vurdere og følge opp kvalitet i opplæringen - skolebasert vurdering - er en viktig del av evaluering 

og oppfølging av det lokale arbeidet med læreplaner ved skolen. Den kan være et nyttig grunnlag 

for diskusjon og samarbeid mellom skoleledere og skoleeiere, og den kan inngå som en del av 

skoleeiers forsvarlige system. Videre kan vurderingen være et godt grunnlag for å få til utvikling 

                                                 
1 Fra 1.8.2018 fikk lovteksten annen ordlyd: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte 

eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten. 
2 Veileder Spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet, juni 2014 
3 På https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/ordforklaring-og-roller-

spesialundervisning/ viser Udir. til at høy lærer- og skolelederkompetanse, godt læringsmiljø og gode systemer for 

lokalt arbeid med læreplaner, vurdering og tilbakemelding er viktige forutsetninger for å fremme en opplæring 

tilpasset elevenes evner og forutsetninger. Vi har i undersøkelsen valgt å ikke omtale temaet universell utforming 

særskilt fordi vi anser det for å inngå i temaet læringsmiljø, da begge er hjemlet i oppll. § 9, og læringsmiljø omfatter 

både psykisk og fysisk miljø. 
4 Jf. https://www.udir.no/globalassets/upload/fagopplaring/kvalitet-i-fagopplaringen.pdf   

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/ordforklaring-og-roller-spesialundervisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/ordforklaring-og-roller-spesialundervisning/
https://www.udir.no/globalassets/upload/fagopplaring/kvalitet-i-fagopplaringen.pdf
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ved den enkelte skole. […] Den skolebaserte vurderingen er et viktig grunnlag for skoleeierens 

årlige tilstandsrapport om skolen. 

 

Ifølge Udir5 viser forskning at vurderingskultur og læreres vurderingspraksis har stor betydning for 

elevenes læringsutbytte. […] For å utvikle en vurderingskultur som har læring som mål, er det viktig 

å arbeide med felles forståelse av begreper som kompetanse, kunnskap, ferdigheter, vurderings-

grunnlag og vurdering av og for læring. Vurderingskultur er hvordan skolen oppfatter og praktiserer 

vurdering, hva og hvem vurderingen er rettet mot og hvordan skolen bruker resultatene. 

 

Alle elever - inkludert elever med spesialundervisning - skal vurderes løpende og systematisk etter 

bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringslova kap. 36:   

Elevar i offentleg grunnskoleopplæring […] har rett til vurdering etter reglane i dette 

kapitelet. Retten til vurdering inneber både ein rett til undervegsvurdering og 

sluttvurdering og ein rett til dokumentasjon av opplæringa. […] Skoleeigar har ansvaret 

for at eleven […] sin rett til vurdering blir oppfylt, jf. opplæringslova § 13-10 første ledd.  

Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til 

eleven […] undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget. Vurderinga skal gi god 

tilbakemelding og rettleiing til elevane […]. 

 

Udir7 peker på vurdering som redskap i læreprosessen og for tilpasset opplæring: Redskapet 

vurdering for læring innebærer at læreren bruker vurderingsinformasjonen til å justere 

undervisningen underveis, for på den måten å kunne tilpasse opplæringen etter elevenes 

læringsbehov. Underveisvurderingen skal gjennom informasjon om elevenes kompetanse i forhold 

til kompetansemålene i læreplanen bidra til at elevene øker kompetansen sin i fag. Underveis-

vurderingen skal brukes til å vurdere om en elev har tilfredsstillende utbytte av opplæringen eller 

har behov for spesialundervisning. Underveisvurderingen kan altså både bidra til å hjelpe eleven 

videre i læringsprosessen og være et redskap for læreren til å planlegge, evaluere og justere den 

videre opplæringen. Vurderingen har til hensikt å fremme læring, bidra til at eleven utvikler sin 

kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. 

 

Kommunenes plikt for tidlig innsats var før lovendring 1. august 2018 konkretisert i § 1-3 annet 

ledd: På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørge for at den tilpassede opplæringen i norsk eller samisk 

og matematikk blant annet innebærer særlig høy lærertetthet og er særlig rettet mot elever med 

svake ferdigheter i lesing og regning. Denne bestemmelsen inngår etter 1. august 2018 ikke lenger 

i loven. Fra 1. august 2018 inngår imidlertid følgende bestemmelse i lovens § 1-4: På 1. til 4. 

årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving 

eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd. Om omsynet 

til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som 

                                                 
5 Jf. https://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Underveisvurdering_i_fag_bm.pdf og 

https://www.udir.no/globalassets/upload/5/vurdering_veiledningshefte_2.pdf  
6 For elever med spesialundervisning er det i noen tilfeller mulig å avvike fra læreplaner og få fritak fra vurdering med 

karakterer. Dette må stå i enkeltvedtaket. 
7 Jf. Veilederen Spesialundervisning s. 39, https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-

behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/, Fire prinsipper for god underveisvurdering (Udir), 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/  

https://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Underveisvurdering_i_fag_bm.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/5/vurdering_veiledningshefte_2.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
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eineundervisning.  Vi har i denne forvaltningsrevisjonen vurdert funnene opp mot § 1-3 annet ledd, 

altså bestemmelsen angående lærertetthet som ikke lenger er gjeldende da våre vurderinger er basert 

på funn og observasjoner fra før lovendringen trådte i kraft. 

 

Nærmere veiledning om innholdet i begrepet tilpasset opplæring 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.8 

 

Tilpasset opplæring handler altså om skolens arbeid for å gi elevene best mulig utbytte av 

opplæringen og kan for eksempel gjelde organisering av opplæringen, valg av arbeidsmåter og 

metoder, variasjon i arbeidsoppgaver, bruk av lærestoff, variasjon i bruk av læringsstrategier, ulikt 

tempo og progresjon i opplæringen, vanskegrad i oppgaver, og ulik grad av måloppnåelse.9  

 

Tilpasset opplæring handler også om at skolen og læreren skaper et læringsmiljø som kan ivareta 

den enkelte elevs evner og forutsetninger, og samtidig det fellesskapet eleven er en del av. Dette er 

viktige aspekter å ta med inn i det lokale arbeidet med læreplaner, og det forutsetter at skolen 

kontinuerlig vurderer, varierer og endrer sin egen praksis.10 Skolen skal bruke sin kompetanse til å 

lede læringsprosesser som tar utgangspunkt i forutsetningene og evnene elevene har. Ved å variere 

mellom ulike typer arbeidsoppgaver, arbeidsmåter, lærestoff, læremidler og organisering, skaper 

læreren et læringsmiljø hvor balansen mellom den enkelte elev og fellesskapet blir ivaretatt. 

 

Utdanningsdirektoratet påpeker at spesialundervisning skal ivareta elevenes muligheter til å nå 

realistiske mål dersom det ikke lar seg gjøre innenfor ordinær opplæring. Derfor er det viktig at 

skolen bevisst bruker det handlingsrommet som ordinær opplæring gir, før eleven henvises til PPT 

for sakkyndig vurdering som grunnlag for eventuell spesialundervisning. Skolen må kartlegge, 

vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak på skolen innenfor rammen av ordinær opplæring. Dette er 

også presisert i opplæringslova § 5-411: Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor 

det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte, før det blir 

utarbeidet sakkyndig vurdering. 

 

                                                 
8 Kunnskapsdepartementet, 2011:9, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-18-20102011/id639487/  
9 Jf. Informasjon på https://www.udir.no/Upload/Vurdering/vfl/presentasjon-lareplan-og-vurdering.pdf  
10 Jf. informasjon på https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veilederkorps/Tegn-pa-god-praksis/1-

Skolevurdering/12-Skolevurdering-som-start-pa-utviklingsarbeid/  
11 Jf. Utdanningsdirektoratets veileder Spesialundervisning (2014:2) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-18-20102011/id639487/
https://www.udir.no/Upload/Vurdering/vfl/presentasjon-lareplan-og-vurdering.pdf
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veilederkorps/Tegn-pa-god-praksis/1-Skolevurdering/12-Skolevurdering-som-start-pa-utviklingsarbeid/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veilederkorps/Tegn-pa-god-praksis/1-Skolevurdering/12-Skolevurdering-som-start-pa-utviklingsarbeid/
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Opplæringen i offentlige skoler skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 

(LK06).12 LK06 gir et lokalt handlingsrom som skal bidra til å fremme tilpasset opplæring, og derfor 

krever LK06 lokalt arbeid med læreplaner. Lokalt arbeid med læreplaner refererer til en prosess 

rundt å utarbeide, gjennomføre, evaluere og følge opp lokale læreplaner på en systematisk og 

kontinuerlig måte. En kontinuerlig prosess er nødvendig for at opplæringen og de lokale planene 

skal bygge på LK06 og til enhver tid være i tråd med nasjonale føringer og skolens brede mandat. 

De skal også være i samsvar med lokale prioriteringer og behov. Derfor krever arbeidet diskusjoner, 

refleksjoner, valg og prioriteringer. Lokalt kan prosessen foregå på ulike måter og på ulike nivåer. 

Skoleeiere har ansvaret for at elever får den opplæringen de har krav på. Derfor har skoleeiere en 

viktig rolle i å ta initiativ til og å følge opp det lokale arbeidet med læreplaner. Skoleeiers ansvar 

for lokalt arbeid med læreplaner må ses i sammenheng med opplæringslova § 13-10. Arbeidet med 

å vurdere og følge opp kvalitet i opplæringen er en viktig del av evaluering og oppfølging av det 

lokale arbeidet med læreplaner.13 

 

Det finnes mange tilnærminger til kvalitetsbegrepet, og det er ulike måter å forstå hva kvalitet i 

opplæringen innebærer. Overordnet sett kjennetegnes kvalitet i grunnopplæringen av hvorvidt de 

nasjonale målsetningene fastsatt i opplæringslova og LK06, realiseres (St.meld 20, 2012-13). Derfor 

er det lokale arbeidet med læreplaner kjernen i skolens arbeid med kvalitet. Det er i denne prosessen 

skoleeiere, skoleledere og lærere diskuterer, prioriterer, setter mål og tar valg som skal bidra til god 

kvalitet i opplæringen i fylkeskommuner og kommuner, på skoler og i det enkelte klasserom.14 

 

På grunnlag av foranstående drøfting utleder vi følgende konkret revisjonskriterier for vurdering av 

kommunens praksis når det gjelder tilpasset opplæring: 

 

• Kvæfjord kommune skal årlig utarbeide en rapport om tilstanden i grunnskolen og legge 

den fram for kommunestyret 

• Kvæfjord kommune v/skolene skal jevnlig vurdere kvalitet i og videreutvikling av 

opplæringen. 

• Kvæfjord kommune skal sikre at skolene systematisk vurderer om alle elever har 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

• Kvæfjord kommune skal sørge for særlig høy lærertetthet i norsk- og 

matematikkopplæringa på 1.-4. årstrinn, og for at opplæringa er særlig rettet mot elever 

med svake ferdigheter i lesing og regning. 

• Kvæfjordskolene skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte, før det blir utarbeidet 

sakkyndig vurdering. 

• Kvæfjordskolene skal ha utarbeidet lokale læreplaner 

  

                                                 
12 Jf. forskrift til oppll. § 1-1. 
13 Jf. Informasjon på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/lokalt-arbeid-med-lareplaner/  
14 Jf. Informasjon på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/lokalt-arbeid-med-lareplaner/  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/lokalt-arbeid-med-lareplaner/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/lokalt-arbeid-med-lareplaner/
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2.2.2 Saksbehandling spesialundervisning 

Regler som gjelder saksbehandlingen i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning, følger 

av opplæringslova kapittel 5 og forvaltningsloven kapittel 4 og 5. I vurderinger av saksbehandlingen 

har vi støttet oss til Utdanningsdirektoratets veileder på området; Veiledning Spesialundervisning.15  

Nedenfor gjengir vi hovedpunkter fra kildene som vi har brukt i utledning av revisjonskriterier til 

problemstillingen som omhandler saksbehandling ved spesialundervisning.  

 

I henhold til opplæringslova § 5-1 første ledd har elever som ikke har eller som ikke kan få tilfreds-

stillende utbytte av ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. Opplæringslova § 5-1 

andre ledd påpeker at i vurderinga av hvilket opplæringstilbud som skal gis, skal det særlig legges 

vekt utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet kan 

gi et forsvarlig utbytte av opplæringa sammenlignet med andre elever og realistiske opplæringsmål 

for eleven, og skal ha det samme totale undervisningstimeantallet som gjelder for andre elever. 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.16 Korresponderende påpeker Kunnskaps-

departementet melding nr. 18 (2010-2011) til Stortinget at «skolens evne til å gi elevene tilpasset 

opplæring er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning» (s. 9). Dette blir også poengtert av 

Utdanningsdirektoratet, som vår gjennomgang i rapportens kapittel 1.2 viser.  

 

Samtykke og sakkyndig vurdering 

Det fremgår av § 5-3 i opplæringslova at før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal 

det foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven. Det følger av § 5-4 at det 

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

å sette i gang spesialundervisning for den enkelte elev. Hver kommune og fylkeskommune skal ha 

en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og utarbeiding av sakkyndig vurdering er PPT sitt 

ansvar, jf. opplæringslova § 5-6. Når det gjelder enkeltvedtak om spesialundervisning, viser Udir til 

at sakkyndig vurdering er sentral i kommunens utredning/opplysning av saken etter forvaltnings-

loven § 17 (2014:42). Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilket 

opplæringstilbud som bør gis. Som minstekrav skal den inneholde PP-tjenestens vurdering av: 

• eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet 

• lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringa 

• realistiske opplæringsmål for eleven 

• om man kan hjelpe på elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet 

• hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud 

 

Vurderingen av elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet skal være ei vurdering av om 

eleven har rett til spesialundervisning i henhold til opplæringslova § 5-1 første ledd (jf. Udir, 2014: 

31). I vurderingen av retten til spesialundervisning inngår også ei vurdering av hvorvidt en kan 

hjelpe på de vanskene eleven har, innenfor det ordinære opplæringstilbudet. 

 

                                                 
15 Veilederen, som er tilgjengelig på www.Udir.no, kom i ny utgave høsten 2017 
16 Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova) s. 168.  
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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 

eneundervisning i større eller mindre grad, må også dette 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 

(Udir, 2014: 31/32).  

 

Opplæringslova regulerer ikke eksplisitt hvor lenge en sakkyndig vurdering er gyldig, men det må 

innfortolkes at den sakkyndige vurderingen skal kunne gi skolen et forsvarlig beslutningsgrunnlag. 

Det bør derfor komme tydelig frem i den sakkyndige vurderingen hvor lang periode PP-tjenesten 

har gitt den gyldighet for. Hvis den sakkyndige vurderingen er grundig og elevens behov er mer 

eller mindre uendret, kan det tenkes at en sakkyndig vurdering kan gjelde for mer enn ett 

opplæringsår (Udir, 2014:35). Skoleeier har i siste instans ansvaret for at den sakkyndige 

vurderingen gir et forsvarlig grunnlag for å behandle saker om spesialundervisning og fatte 

enkeltvedtak (Udir, 2014: 36).   

 

Enkeltvedtak om spesialundervisning 

Det følger av opplæringslova § 5-3 at det skal fattes enkeltvedtak i saker om spesialundervisning. 

Opplæringslova inneholder ingen saksbehandlingsbestemmelser utover dette. Dermed kommer 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven til anvendelse. Forvaltningsloven § 23 pålegger det 

aktuelle forvaltningsorganet å utrede enkeltvedtak skriftlig, hvis dette ikke av praktiske grunner vil 

være særlig byrdefullt.  

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

før vedtak treffes. Dersom skolen fatter enkeltvedtak på grunnlag av en mangelfull sakkyndig 

vurdering, strider dette mot forvaltningsloven § 17 (Udir, 2014:36).   

 

Enkeltvedtaket skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24. 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. I begrunnelsen bør skolen også nevne hensyn som har vært avgjørende ved utøvingen 

av forvaltningsmessig skjønn. Når det gjelder saker om spesialundervisning, betyr dette at det bør 

nevnes hvilke hensyn skoleeier/skolen har trukket inn ved vurderingen etter § 5-1. Dessuten har 

vedtaksorganet etter opplæringslova § 5-3 fjerde ledd en særskilt begrunnelsesplikt dersom 

enkeltvedtaket ikke er i samsvar med den sakkyndige vurderingen fra PPT (Udir, 2014: 40/41).   

 

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

eleven skal få, og må ifølge Udirs veileder (2014: 38) 

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

aktuelt  



KomRev NORD IKS  Kvalitet i grunnskolen - Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 

  Side:  

 
9 

• beskrive innholdet i spesialundervisningen 

• si noe om organiseringen av opplæringen 

• 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, -frist, -instans og fremgangsmåten for klage. Partene skal også underrettes om retten 

til å se sakens dokumenter, slik denne følger av forvaltningsloven § 18, jf. § 19.   

 

Saksbehandlingstid 

Opplæringslova kapittel 5 angir ikke hvor lang tid det kan gå før det treffes enkeltvedtak om 

spesialundervisning. Også på dette punktet må opplæringslova suppleres med saksbehandlings-

reglene i forvaltningsloven. Av forvaltningsloven § 11a fremgår det at forvaltningsorganet i 

forbindelse med enkeltvedtak, skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Udir fastslår 

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 (Udir, 2014: 35). 

 

Ifølge forvaltningsloven § 11a skal det i saker som gjelder enkeltvedtak, gis et foreløpig svar dersom 

en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Revisor har tatt 

utgangspunkt i at tilmelding til PPT må regnes som starttidspunktet for saksbehandlingen tilknyttet 

enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser her til at Udir regner PPT som saksforberedende 

organ (Udir, 2014: 35).  

 

Individuell opplæringsplan (IOP) 

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

jf. § 5-3, utformes en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven, jf opplæringslova § 5-5: “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 Udirs veileder må IOP 

utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet (2014: 45).  

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 (Udir, 2014: 44). 

 

Innenfor rammen av opplæringslovas 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 IOP-en vise mål for opplæringen, 

innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen ellers skal drives. 

 

Udirs veileder anbefaler at innholdsbeskrivelsen i planen bør angi hva eleven skal arbeide med og 

områder og arbeidsmåter vedkommende skal ta del i. Om hvordan opplæringen skal drives, sier 
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veilederen blant annet at det kan være aktuelt å omtale organisering av opplæringen, bruk av tid, 

bruk av personalressurser, læremidler og utstyr (2014: 47). 

 

Årsrapport 

Det følger av § 5-5 annet ledd at skolen én gang i året skal utarbeide en «årsrapport» for alle elever 

med spesialundervisning. Årsrapporten skal gi oversikt over opplæringen eleven har fått, og en 

vurdering av elevens utvikling i forhold til målene fastsatt i elevens IOP. Evalueringen skal gi 

grunnlag for eventuelt å justere det videre arbeidet, jf. Udirs veileder (2014: 50).17 Skolen skal sende 

årsrapporten til eleven/foreldrene og til kommunen. 

 

For å vurdere Kvæfjord kommunes praksis på området for behandling av saker om spesial-

undervisning har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

Før henvisning: 

• Det skal innhentes samtykke fra eleven eller foresatte til sakkyndig vurdering og 

enkeltvedtak om spesialundervisning 

Sakkyndig vurdering: 

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

spesialundervisning.  

• Sakkyndig vurdering skal vise 

o om eleven har rett til spesialundervisning, dvs. om eleven ikke har eller ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet (jf. oppll. § 5-1) 

o om en kan hjelpe på elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet 

o elevens lærevansker og andre forhold som er viktige for opplæringen 

o realistiske opplæringsmål for eleven 

o hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud, herunder 

▪ prinsippene for innholdet i opplæringen 

▪ den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen 

▪ omfanget av elevens behov for spesialundervisning i antall timer 

▪ behov for særskilt kompetanse og ekstra personale 

• Den sakkyndige vurderingen som legges til grunn for enkeltvedtaket, bør ikke være eldre 

enn tre år. 

 

Vedtak om spesialundervisning: 

• Det skal foreligge skriftlig enkeltvedtak i saker om spesialundervisning.  

• Vedtaket skal begrunnes, herunder vise til rettslige bestemmelser, nevne de faktiske 

forhold (sakkyndig vurdering) det bygger på, samt nevne hvilke hensyn skoleeier/skolen 

har trukket inn ved vurderingen etter § 5-1.  

• Vedtaket må beskrive innholdet i spesialundervisningen, angi omfanget av 

spesialundervisningen i tid (timer), si noe om organiseringen av opplæringen, og beskrive 

kompetansen som er nødvendig i spesialundervisningen. 

                                                 
17 Fra og med 1.8.2013 ble opplæringslova endret og tidligere halvårsrapporter ble erstattet med årlig rapport. 
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• 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 opplæringsloven § 5-1. 

 

Individuell opplæringsplan (IOP): 

• Skolen skal utarbeide individuell opplæringsplan (IOP) for elever med 

spesialundervisning.  

• IOP-en skal utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet. 

• IOP-en skal vise mål for opplæringa, innholdet i opplæringa, og hvordan opplæringa skal 

drives. 

• 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. 

 

Årsrapport: 

• Skolen skal utarbeide årsrapport for elever med spesialundervisning. 

• Årsrapporten skal gi oversikt over den opplæringa eleven har fått og ei vurdering av 

utviklinga til eleven i forhold til målene fastsatt i elevens IOP. 

 

Saksbehandlingstid: 

• Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse vedrørende spesialundervisning ikke 

kan besvares i løpet av én 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. 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, gjengis der vi bruker dem i rapportens kapittel 5 og 6. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Innledning 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon18. I det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem i vår undersøkelse av de 

to problemstillingene for prosjektet. Vi drøfter også dataenes pålitelighet og gyldighet; altså 

hvorvidt dataene vi har samlet inn i undersøkelsen, er mest mulig nøyaktige og om det samlede 

datamaterialet utgjør et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten 

opp mot revisjonskriteriene og problemstillingene. 

 

3.2 Spørreundersøkelse – Questback 

For å innhente informasjon om hvordan ansatte opplever utøvelse av tilpasset opplæring og 

spesialundervisning ved Kvæfjordskolene, gjennomførte vi en spørreundersøkelse19 blant 

undervisningspersonalet ved Borkenes skole, Vik oppvekstsenter og Flesnes oppvekstsenter. På 

bakgrunn av e-postadresser vi fikk fra skolenes rektorer, sendte vi spørreundersøkelsen til 60 

ansatte.  

 

Spørreundersøkelsen ble publisert 14. mai 2018 og avsluttet 10. juni 2018. Svarprosenten ble 77, 

noe vi betrakter som bra. 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen presenteres i kapittel 5 og 6, og i den forbindelse bruker vi 

blant annet følgende begreper: 

o Respondentene: personer som har besvart undersøkelsen 

o Svarfordeling: hvordan respondentenes svar fordeler seg på de ulike svaralternativene på 

spørsmålene 

o N: det totale antallet personer som har svart på det enkelte spørsmålet i 

spørreundersøkelsen 

o Gjennomsnittsskår: gjennomsnittsverdien av respondentenes svar på de ulike 

svaralternativene når vi regner svaralternativene om til tallverdi  

 

  

                                                 
18 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011   
19 Spørreundersøkelsen ble gjennomført med bruk av det nettbaserte verktøyet Questback 
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På de fleste spørsmålene ba vi respondentene å besvare spørsmålene/påstandene i undersøkelsen 

med ett av alternativene som er gjengitt i tabell 1. Som det fremgår av tabellen, er hvert 

svaralternativ tilordnet en tallverdi.    

 
Tabell 1. Svaralternativer i spørreundersøkelsen 

Verdi 

(tall) 

Betydning/fortolkning 

1 I svært liten grad/Svært dårlig/Helt uenig 

2 I liten grad/Dårlig/Nokså uenig 

3 I middels grad/Verken god eller dårlig/Verken uenig eller enig 

4 I stor grad/God/Nokså enig 

5 I svært stor grad/Svært god/Helt enig 

 

Resultatene er presenteres samlet for Kvæfjordskolene og ikke for hver enkelt skole/oppvekstsenter. 

Dette er gjort med hensyn til avidentifisering av respondentene og særskilt fordi det er få ansatte 

ved oppvekstsentrene. Vi gjengir tittelen til hvert diagram/hver tabell spørsmålet/påstanden 

respondentene ble bedt om å ta stilling i undersøkelsen. Av diagrammene/tabellene fremgår svar-

fordeling og gjennomsnittsskår på det aktuelle spørsmålet. Respondentene hadde også anledning til 

å svare vet ikke, men dette svaralternativet er ikke tilordnet tallverdi og påvirker dermed ikke 

gjennomsnittsskåren. 

 

I tillegg til å benytte svaralternativene som fremgår av tabell 1, hadde respondentene anledning til 

å svare i fritekst ved å gi utdypende kommentarer til flere av spørsmålene. Fritekstkommentarene 

blir ikke direkte gjengitt, men vi oppsummerer og presenterer kommentarene til tilhørende 

diagram/tabell eller tema.  

 

3.3 Intervju og dokumentanalyse 

Revisor har videre brukt intervju og dokumentanalyse for å innhente informasjon om 

Kvæfjordskolenes praksis med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi har snakket med 

rektor og inspektør/fungerende rektor (som 1. august 2018 ble tilsatt som oppvekstsjef) ved 

Borkenes skole, samt rektorene ved Vik og Flesnes oppvekstsenter. I tillegg har vi hatt skriftlig 

kontakt med nytilsatt oppvekstsjef, leder for PPT samt spesialpedagogisk koordinator ved Borkenes 

skole. Den skriftlige dokumentasjonen revisor har gjennomgått og analysert, er blant annet deler av 

skolenes lokale læreplaner, kommunens kvalitetssikringssystem, rutiner for spesialpedagogisk 

saksgang, tilstandsrapport for grunnskolen 2017 samt dokumentasjon vedrørende 

utviklingsprosjektet «Kvæfjordskolen i utvikling».  

 

Revisor har gjennomgått og analysert dokumentasjon i et utvalg elevmapper for elever som mottok 

spesialundervisning skoleåret 2016/2017. Før mappegjennomgangen ba skolene om å få tilsendt 

oversikt over elever som mottok spesialundervisning skoleåret 2016/2017. Vi gjorde et tilfeldig 

utvalg av mapper vedrørende elleve av disse elevene der alle skolene var representert.  

 

I gjennomgangen av dokumentasjonen i elevmappene benyttet vi en forhåndsdefinert sjekkliste 

basert på revisjonskriterier fra opplæringslova, forvaltningsloven og Udirs veileder, slik disse er 
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redegjort for i kapittel 2.2.2. Vi undersøkte både om sentrale dokumenter forelå og innholdet i disse. 

Mappegjennomgangen ble utført av to forvaltningsrevisorer sammen. Ved usikkerhet om hvordan 

dokumentasjon i mappene kunne/burde forstås og kategoriseres, drøftet og vurderte vi dette før vi 

gjorde registreringer i sjekklistene. Eventuelle uklarheter ble i etterkant drøftet med de ulike 

rektorene.  

3.4 Pålitelighet og gyldighet 

Problemstilling 1 – tilpasset opplæring 

Spørreundersøkelsen ble sendt til undervisningspersonalet, som vi vurderer som relevante kilder til 

informasjon for å belyse skolenes arbeid med tilpasset opplæring. Ved utformingen av spørsmål til 

spørreundersøkelsen har vi sett hen til autoritative relevante kilder for definisjoner av og krav til 

«tilpasset opplæring» og «spesialundervisning». Spørreskjemaet er basert på liknende undersøkelser 

vi har gjennomført blant personalet i undervisningssektoren i andre kommuner. Vi vurderer 

svarprosenten på 77 som god. 

 

Revisors funn bygger også på informasjon fra relevante kilder som PPTs enhetsleder, kommunens 

oppvekstsjef og rektorer samt skriftlig dokumentasjon som omhandler kommunens og skolenes 

arbeid med å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs evner og forutsetninger. Vi anser på denne 

bakgrunn at datamaterialet er relevant og tilstrekkelig til å vurdere hvorvidt Kvæfjord kommune 

tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer.  

 

Problemstilling 2 - spesialundervisning 

Når det gjelder kommunens saksbehandling i saker om spesialundervisning, har revisor undersøkt 

elevmappene til en tredjedel av elevene (elleve av 31) som skoleåret 2016-17 hadde vedtak om 

spesialundervisning ved de Kvæfjordskolene. Vi legger til grunn at all relevant dokumentasjon om 

de undersøkte sakene var lagret i elevmappene.  

 

Også gjennom spørreundersøkelsen blant undervisningspersonalet fikk vi enkelte data som gjelder 

spesialundervisning. I undersøkelsen ble det som en innledning til dette temaet spurt om den enkelte 

mottaker av undersøkelsen har ansvar for eller er involvert i spesialundervisning, hvorpå de som 

svarte ja ble sendt videre til ytterligere spørsmål om de ansattes opplevelse av arbeidet med 

spesialundervisning20. Vi legger til grunn at de som besvarte spørsmålene om spesialundervisning, 

faktisk er involvert i spesialundervisning, og informasjonen fra dem er derfor relevant. Etter dette 

anser vi det innsamlede datamaterialet som et tilstrekkelig og relevant grunnlag for å vurdere 

hvorvidt Kvæfjord kommune kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesial-

undervisning.. 

 

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 har korrigert påviste 

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

                                                 
20 De som svarte nei på dette spørsmålet ble sendt videre til siste del av spørreundersøkelsen som blant annet omhandlet 

diskusjoner rundt skolens opplæringstilbud, samt arbeid med lokale læreplaner og læringsmiljø. 
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revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. På et overordnet 

nivå har revisor også søkt å sikre påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet 

gjennom revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 
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4 ORGANISERING  

4.1 Grunnskolene i Kvæfjord 

Det fremgår av figuren under at Kvæfjord kommune har tre skoler/oppvekstsenter, som er organisert 

under området kultur og oppvekst.  

 

Figur 1. Administrativ organisering, Kvæfjord kommune 

 
Kilde: www.kvafjord.kommune.no 
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De tre grunnskolene i Kvæfjord kommune er Vik oppvekstsenter, Flesnes oppvekstsenter og 

Borkenes skole. De to sistnevnte tilbyr undervisning til elever på alle grunnskoletrinn (1. -10.), mens 

Vik oppvekstsenter tilbyr undervisning fra 1. til 4. klassetrinn. I oppvekstsentrene er barnehage og 

SFO organisert sammen med skolen.  

 

Skoleåret 2017/18 hadde Flesnes oppvekstsenter ni elever, Vik oppvekstsenter 30 elever og 

Borkenes skole 294 elever.21 Rektor ved Borkenes skole opplyste at skolen har flere gjesteelever 

som følge av at det ligger én offentlig og én privat barnevernsinstitusjon på Borkenes. Barn tilknyttet 

institusjonene utgjør anslagsvis 10 prosent av elevene på ungdomstrinnet. 

 

Rektorene ved de ulike skolene understreket at standarden for skolenes arbeid er lik og at de samme 

kravene gjelder uansett skolens størrelse og organisering. De kommenterte at skolenes arbeid likevel 

kan variere. For eksempel viste de til at det ved de mindre skolene lettere å holde oversikt over 

elevene og etablere relasjoner til foreldregruppa, og arbeidet med «sømløs overgang» fra barnehage 

til skole er enklere når disse funksjonene er samlokaliserte (som ved oppvekstsentrene) enn når de 

er fysisk og organisatorisk adskilte.  

  

4.2 Pedagogisk psykologisk tjeneste 

Pedagogisk psykologisk tjeneste er organisert etter kommuneloven § 28 som et 

vertskommunesamarbeid der Harstad kommune er vertskommune. Tjenesten er et samarbeid 

mellom Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Skånland og Gratangen kommuner og er regulert i egen 

samarbeidsavtale.  

 

Enhetsleder for PPT opplyser at de har fast kontaktperson på alle skoler og barnehager. Graden av 

tilstedeværelse på skolene avhenger av skolens størrelse og etterspørsel. På Borkenes skole har de 

faste møter hver 14. dag og etter behov. I tillegg har de logoped i Kvæfjord tre dager i uken. Vik og 

Flesnes oppvekstsenter tar kontakt ved behov. 

 

4.3 Elever med spesialundervisning 

I tabellen på neste side vises andelen elever med spesialundervisning i Kvæfjord kommune årene 

2015-2017. Andelen har vært lav på småtrinnet og størst på ungdomstrinnet i 2015 og 2016. I 2017 

ser vi imidlertid endring med økende andel av elever på mellomtrinnet med spesialundervisning og 

nesten halvering av andelen elever med spesialundervisning på ungdomstrinnet sammenliknet med 

året før. Den totale andel grunnskoleelever med spesialundervisning er noe redusert fra 2015 til 

2017. 

  

                                                 
21Kilde: www.gsi.udir.no 

http://www.gsi.udir.no/
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Tabell 2: Elever med spesialundervisning, 2015-2017 (prosent) 

 Elever med spesialundervisning (prosent)  2015 2016 2017 

Alle trinn 9,0 9,4 8,7 

1.-4. trinn 3,2 : 2,4 

5.-7. trinn 7,8 8,5 15,2 

8.-10. trinn 17,0 19,0 10,4 

Kilde: SSB (KOSTRA) 

 

I Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 fremgår det at i skoleåret 2016-2017, utgjorde 

gjesteelevene fra to barnevernsinstitusjoner i kommunen 10 % av elevmassen på ungdomstrinnet. 

Alle gjesteelevene hadde vedtak om spesialundervisning.  
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5 TILPASSET OPPLÆRING 

 

Tilbyr Kvæfjord kommune tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige 

retningslinjer? 

5.1 Årlig tilstandsrapport for grunnskoleopplæringa 

 

 
 

Revisors funn 

Revisor har mottatt «Tilstandsrapport for grunnskolen 2017» fra rektor ved Borkenes skole. 

Rapporten ble behandlet i kommunestyre i Kvæfjord i sak 36/17.  

 

Tilstandsrapporten er bygget opp etter en fast mal og skal minimum omtale læringsresultater, frafall 

og læringsmiljø, men skoleeier kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. 

Kvæfjord kommunes «Tilstandsrapport for grunnskolen 2017» inneholder blant annet nøkkeltall om 

elever og undervisningspersonale, læringsmiljø, resultater fra nasjonale prøver og overgangen fra 

grunnskole til videregående opplæring.  

 

Følgende fremgår av tilstandsrapportens konklusjon:  

 

I sum er det administrasjonens vurdering at ovennevnte indikatorer tyder på at resultatene i Kvæfjordskolen 

for det meste ligger på et akseptabelt nivå, men den negative utviklingen i læringsresultatene gir grunn for 

bekymring. Det er positivt at Borkenes skole har satt inn nye rutiner for oppfølging av resultatene fra 

nasjonale prøver som, i ettertid, viser god effekt. Det er også positivt at skolen har økt fokus på leseopplæring, 

men skolelederne må følge nøye med elevenes utvikling over tid. At Borkenes skole har utarbeidet nye 

kartleggingsrutiner og tatt i bruk Conexus Engage er et steg i riktig retning. Skolelederne i Kvæfjordskolen 

skal nå utarbeide felles strategier for å sikre en god begynneropplæring og for å styrke elevenes 

grunnleggende og faglige ferdigheter. Felles kartleggingsrutiner for Kvæfjordskolen vil være en forutsetning 

for å kunne lykkes med dette. Det er veldig positivt at skolene ligger under fylkes- og landsgjennomsnitt for 

mobbing. Indikatorene viser en forbedring fra skoleåret 2015/2016, men viser fremdeles at en lav andel av 

elever opplever mobbing. Kvæfjordskolen har nulltoleranse mot mobbing og administrasjonen anser dette 

som for høyt. Arbeid med læringsmiljøet er i sin natur preget av langsiktighet, men én elev som opplever 

mobbing er én elev for mange. Den nye handlingsplanen for et godt læringsmiljø skal tas i bruk i 

Kvæfjordskolen fra 01.01.2018 og bør evalueres kontinuerlig, både i forhold til brukerundersøkelsene og i 

samarbeid med alle aktører. Det er administrasjonens inntrykk at det legges ned mye faglig godt og 

samvittighetsfullt arbeid i Kvæfjordskolen. Skolelederne er opptatte av å kvalitetssikre undervisning og alle 

arbeider for å skape et godt og trygt læringsmiljø. Med i dette bildet hører at så langt har det lokale 

Revisjonskriterium 

Kvæfjord kommune skal årlig utarbeide en rapport om tilstanden i grunnskolen og legge den fram for 

kommunestyret 

Kilde: Opplæringslova 
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skoleverket hatt faglig kompetente lærere som også har maktet å være både gode kulturbærere og 

utviklingsaktører. 

 

«Tilstandsrapport for grunnskolen 2018» ble behandlet i kommunestyre 11. oktober 2018, og er 

bygget opp etter samme mal som i 2017.  

 

Revisors vurdering 

Av revisors funn fremgår det at Kvæfjord kommune i 2017 og i 2018, utarbeidet tilstandsrapport 

for grunnskolen som er behandlet i kommunestyret. Revisor vurderer at Kvæfjord kommune 

oppfyller revisjonskriteriet om å årlig utarbeide en rapport om tilstanden i grunnskolen og legge den 

fram for kommunestyret.  

 

5.2 Vurdering av kvalitet og videreutvikling 

 

 

5.2.1 Kvalitetsvurdering og utviklingsarbeid 

 

Revisors funn 

Kommunens oppvekstsjef har fremlagt for revisor dokumentet «System for kvalitetsvurdering av 

virksomhet etter opplæringsloven». Dokumentet er datert april 2010 og har følgende innhold: 

1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling 

2. Verktøy for å vurdere om opplæringsloven følges 

• Sjekkliste for kontroll mot loven 

• Rutiner for konkrete arbeidsoppgaver 

3. Verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringen 

• Skolebasert vurdering 

• Vurdering av læringsmiljø 

• Vurdering av læringsutbytte 

4. Plan for gjennomføring av kvalitetsvurdering 

• Oversikt over oppgaver 

• Årsplan for kvalitetsvurdering 

 

Når det gjelder skolebasert vurdering, står følgende i dokumentet: 

- Skolebasert vurdering gjennomføres årlig. En veksler mellom felles vurderingsområde(r) for alle 

skolene og at skolene velger egne tema for sin skole.  

- Kultur- og oppvekstsjef sørger for at resultatene fra alle skolene blir samlet, fulgt opp og 

presentert på en måte som legger til rette for drøftinger på ulike nivå.  

- Resultatene fra den skolebaserte vurderingen bør drøftes internt på skolene, i møte med elever og 

foresatte, i møter mellom skoler, i møter mellom skoler og skoleeier og i politisk utvalg.  

Revisjonskriterium 

Kvæfjord kommune v/skolene skal jevnlig vurdere kvalitet i og videreutvikling av opplæringen. 

Kilde: Opplæringslova 
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I perioden 2015-2017 gjennomførte Kvæfjord kommune et utviklingsprogram som het 

«Kvæfjordskolen i utvikling». Oppvekstsjefen opplyser at det ble satset på lesing og regning i alle 

fag. Milepælsplanen for programmet viser at arbeidet har inkludert både elev-, lærer- og 

ledelsesnivå.  

 

Videre opplyser oppvekstsjefen at kommunen er med i et samarbeid med fem andre kommuner (Sør-

Troms regionen) som omhandler desentralisert kompetanseutvikling. Det er tre områder som de skal 

ha fokus på mot 2021 og disse er: skolemiljø, lærerens digitalkompetanse og overgang videregående 

skole. 

 

Våren 2018 fikk Kvæfjord kommune innvilget søknad som Språkkommune, som er et tilbud om 

støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Språkkommuner inngår i den 

nasjonale strategien Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2015-2019. Revisor 

har fått oversendt informasjon om satsingen, kommunens søknad, bekreftelsesbrev samt analysen22 

som ble gjort som en del av søknadsprosessen. Her kunne kommuner og fylkeskommuner søke å 

om få økonomisk tilskudd til ressurspersoner for å støtte utviklingsarbeidet i barnehage og skole, til 

å etablere og drifte lokale faglige nettverk innenfor områdene språk, lesing og skriving og til å 

finansiere barnehagelærere og lærernes deltakelse i nettverkene.23 Kvæfjord kommune ble innvilget 

702 000 kroner til faglig og økonomisk støtte til lokalt nettverksarbeid og frikjøp av ressurspersoner. 

Støtten gis over tre semestre fra høsten 2018 og ut 2019.24 Oppvekstsjefen opplyser at de arbeider 

med å lage en strategiplan for språk, lesing og skriving som vil implementeres i barnehagene og 

skolene i kommunen. I følge Udirs rammeverk for språkkommuner skal Lesesenteret25 og 

Skrivesenteret26 gi faglig støtte til språkkommunene som tilpasses kommunens forutsetninger og 

behov. For å legge til rette for et godt samarbeid og et godt utviklingsarbeid, får språkkommunen 

en egen kontaktperson fra Lesesenteret eller Skrivesenteret. Oppvekstsjefen opplyser videre at 

første møte med representanter fra Lesesenteret er planlagt den 6. september 2018. 

 

Revisor har etterspurt om kommunen har gjennomført ståstedsanalyse.27 Oppvekstsjefen opplyser 

at ståstedsanalysen for grunnskolen ikke er gjennomført i Kvæfjord de siste fem årene, men er noe 

de bør gjennomføre i forbindelse med utviklingsarbeidet de er i gang med. 

 

Oppvekstsjefen opplyser videre at skolebasert vurdering sist ble fulgt opp på skoleeiernivå høsten 

2015. Han forklarer at det ikke har blitt fulgt opp etter dette fordi koordinatoren som hadde ansvar 

for dette sluttet høsten 2015, samt at stillingene som kultur- og oppvekstsjef stod vakant i perioden 

februar/mars 2017 fram til 1. august 2018. Oppvekstsjefen opplyser at han vil følge opp og sørge 

for at skolebasert vurdering gjennomføres på en forsvarlig måte i framtiden. Han legger til at skolene 

                                                 
22 Analyse av status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen. Dette er et refleksjons- og prosessverktøy som 

søkere skal bruke som utgangspunkt for søknaden. 
23 Utdanningsdirektoratet, Rammeverk for språkkommuner 
24 Brev om innvilgelses, Udir 17.4.2018 
25 Lesesenteret er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. 

https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/  
26 Senteret skal lede og koordinere arbeidet med å utvikle gode arbeidsmåter, læringsstrategier og vurderingsformer i 

skriveopplæringen. Senteret ligger ved NTNU. http://www.skrivesenteret.no/  
27 Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel for skolebasert vurdering. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/stastedsanalyse/stastedsanalysen-for-skole/  

https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/
http://www.skrivesenteret.no/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/stastedsanalyse/stastedsanalysen-for-skole/
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har etablert nye kartleggingsrutiner og at hele personalet har nylig fått kursing i Conexus Engage 

som er databasen der de samler kartleggingsresultatene. Dette verktøyet ble tatt i bruk i 2017/18 og 

oppvekstsjefen sier at han ser for seg at dette vil sørge for at resultatene blir samlet og presentert på 

en måte som legger til rette for drøftinger. Rektorene vil da få ansvar for at resultatene drøftes på 

alle nivå, med oppfølging fra oppvekstsjefen. 

 

Revisor får videre opplyst at læringsresultatene drøftes på teamnivå på skolene, og revisor har fått 

tilsendt kommunens rutiner for oppfølging av resultatene fra Nasjonale prøver på 5. trinn samt 8. 

og 9. trinn.  

 

 

Revisors vurdering 

Det fremgår av revisors funn at kommunen har skriftlige rutiner for vurdering av kvaliteten i 

opplæringen og oppfølging av resultater fra nasjonale prøver. Videre viser revisors funn at 

Kvæfjordskolene har gjennomført og skal gjennomføre utviklingsarbeid for å videreutvikle 

kvaliteten i opplæringa. Når det gjelder ståstedsanalyse og skolebasert vurdering, viser revisors funn 

at dette ikke gjennomført, noe oppvekstsjefen opplyser han vil følge opp. På denne bakgrunn 

vurderer revisor at Kvæfjord kommune v/skolene til dels oppfyller revisjonskriteriet om jevnlig 

vurdere kvalitet i og videreutvikling av opplæringen.  

 

5.2.2 Resultat fra spørreundersøkelsen om forbedring av opplæringstilbudet 

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte stilte vi respondentene spørsmål om i hvor stor grad de 

opplever at skoleledelsen tar initiativ til diskusjon om forbedring av opplæringstilbudet, og i hvor 

stor grad de selv tar initiativ til diskusjon om forbedring av skolens opplæringstilbud. Diagram 1 

indikerer at ledelsen tar slikt initiativ overfor undervisningspersonalet, riktignok i noe varierende 

utstrekning. 

 

Diagram 1. I hvor stor grad opplever du at skoleledelsen tar initiativ til diskusjon om forbedring av skolens 

opplæringstilbud? Prosent. (N=46) 

 
Gj.snitt: 3,41 ≈ i middels grad  

Kilde: Questback/KomRev NORD 
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På spørsmål om de selv tar initiativ til diskusjon om forbedring av skolens opplæringstilbud, ser vi 

av diagram 2 at flertallet har svart i middels grad.  

 

Videre indikerer resultatene i diagram 1 og 2 at respondentene i større grad opplever at skoleledelsen 

tar initiativ til diskusjon om forbedring av skolens opplæringstilbud enn at de selv tar initiativ.  

 

Diagram 2. I hvor stor grad tar du initiativ til diskusjon om forbedring av skolens opplæringstilbud? Prosent. 

(N=46) 

 
Gj.snitt: 3,07 ≈ i middels grad  

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

5.3 Vurdering av elevenes utbytte av opplæringen 

 

 

5.3.1 System for vurdering av læringsutbytte 

 

Revisors funn 

I kommunens kvalitetsvurderingssystem kapittel 3 er det nærmere redegjort for arbeidet med 

vurdering av læringsutbytte. Her fremgår følgende: 

Alle skoler med aktuelle trinn gjennomfører følgende målinger av læringsutbytte: 

- Nasjonale prøver 

- Kartleggingsprøver, jf også lokalt system for lese-/skriveopplæring 

- Karakter- og læringsstøttende prøver (ungdomsskoler) 

- Andre målinger av læringsutbytte etter behov. 

Karakterer for eksamen og standpunkt 10. årstrinn blir samlet og fulgt opp. 

Kultur- og oppvekstsjef sørger for at resultater fra alle skolene blir samlet, fulgt opp og presentert på en 

måte som legger til rette for drøftinger på ulike nivå. 

Resultatene bør drøftes internt på skolene, i møter med elever og foresatte, i møter mellom skoler, i møter 

mellom skoler og skoleeier og i politisk utvalg. 
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Revisjonskriterium 

Kvæfjord kommune skal sikre at skolene systematisk vurderer om alle elever har tilfredsstillende 

utbytte av opplæringen. 

Kilde: Opplæringslova 



KomRev NORD IKS  Kvalitet i grunnskolen - Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 

  Side:  

 
24 

Revisor har blitt forelagt dokumentet «Kartleggingsrutiner Kvæfjordskolene» som er en oversikt 

over minstekravet av kartleggingsverktøy som skal benyttes på alle elever i Kvæfjordskolene. 

Oversikten viser hvilke kartleggingsverktøy som skal brukes ved de ulike klassetrinnene samt 

tidspunkt for gjennomføring. Tabell 3 er et utklipp som viser kartleggingsrutinene for 1-3. 

klassetrinn. 

 

Tabell 3: Kartleggingsrutiner 1-3. klassetrinn, Kvæfjordskolene 

 
Kilde: Kvæfjord kommune 

 

Rektor ved Borkenes opplyser at kartleggingsrutinene har vært brukt i mange år og at rutinene nylig 

er oppdatert. Videre opplyser rektor at de blant annet har skiftet kartleggingsprøve i lesing fra 

Carlsten til Arbeid med ord. Rektor ved Flesnes viser til at skolene i kommunen bruker de samme 

kartleggingsprøvene.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å sikre at skolene systematisk 

vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.  
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5.3.2 Resultat fra spørreundersøkelsen om kartlegging av læringsutbytte   

 

Kartlegging av ordinær opplæring 

Respondentene ble spurt om i hvor stor grad elevenes læringsutbytte av den ordinære opplæringen 

som respondentene selv er involvert i, blir kartlagt. I diagram 3 ser vi at et knapt flertall har svart at 

dette i stor eller svært stor grad gjøres. Resultatene tyder på at kartlegging av elevenes læringsutbytte 

blir gjennomført, men i noe varierende omfang.  

 

Diagram 3. I hvor stor grad kartlegges elevenes læringsutbytte av den ordinære opplæringen du er involvert i? 

Prosent. (N=46)  

 
Gj.snitt: 3,61 ≈ i stor grad  

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Respondentene fikk videre spørsmål om i hvor stor grad de opplever at kartlegginger av elevenes 

læringsutbytte av ordinær undervisning brukes til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev. 

Resultatene i diagram 4 kan ses som en indikasjon på at kartleggingene jevnt over blir brukt til 

tilpasning av undervisningen til den enkelte elev – men kanskje ikke i alle tilfeller eller 

sammenhenger.  

 

Diagram 4. I hvor stor grad opplever du at kartlegginger av elevenes læringsutbytte av ordinær opplæring blir 

brukt til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev? (N=46) Prosent.  

 
Gj.snitt: 3,27 ≈ i middels grad  

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Av utfyllende kommentarer fra respondenter fremgår det at enkelte synes å mene det er for mye 

kartlegging og at enkelte kartlegginger er for omfattende. Enkelte uttrykte at de fortsatt har noe å gå 

på når det gjelder å bruke kartleggingene for å tilpasse. 
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Kartlegging av spesialundervisning 

Undervisningspersonale som svarte at de er involvert i spesialundervisning, fikk spørsmål om 

kartlegging av læringsutbytte av selve spesialundervisningen. Diagram 5 indikerer at slike 

kartlegginger i mange tilfeller og sammenhenger blir gjort, men også her med noe varierende 

utstrekning.  

 

Diagram 5. I hvor stor grad kartlegges elevenes læringsutbytte av den spesialundervisningen du er involvert i? 

(N=31) Prosent.  

 
Gj.snitt: 3,58 ≈ i stor grad  

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

På oppfølgingsspørsmål om i hvor stor grad de opplever at kartlegginger av elevenes læringsutbytte 

av spesialundervisningen blir brukt til å videreutvikle opplæringen til den enkelte elev svarte et 

flertall at dette i stor eller svært stor grad blir gjort. 

 

Diagram 6. I hvor stor grad opplever du at kartlegginger av elevenes læringsutbytte av spesialundervisningen 

blir brukt til å videreutvikle opplæringen til den enkelte elev? (N=31) Prosent.  

 
Gj.snitt: 3,67 ≈ i stor grad  

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Blant kommentarene som respondentene ga, ble det blant annet vist til at IOP skal være veiledende, 

og i årsrapporten skal læringsutbyttet evalueres.  

 

Disse resultatene tyder på at respondentene i større grad opplever at kartlegginger av elevenes 

læringsutbytte av spesialundervisning brukes til å videreutvikle opplæringen til den enkelte elev, 

sammenliknet med hva som er tilfellet når det gjelder kartlegginger av elevenes læringsutbytte av 

ordinær opplæring.  
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5.4 Lærertetthet 

 

 

5.4.1 Lærertetthet 1.-4. trinn 

 

Revisors funn 

Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer og gir 

informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Nedenfor viser vi gruppestørrelse for 1.-4. 

trinn ved Kvæfjordskolene for årene 2015-2017. Det er viktig å være klar over at indikatoren 

inkluderer timer til spesialundervisning og timer til særskilt norskopplæring for språklige 

minoriteter. Vi ser av tabellen at gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-4. årstrinn i 2016 og 2017 var 

over både gjennomsnittet for KG6 og for landet u/Oslo. Dette kan skyldes at oppvekstsentrene både 

i Vik og på Flesnes har relativt få elever på hvert årstrinn.  

 

Tabell 4: Lærertetthet (gjennomsnittlig gruppestørrelse) Antall elever per lærer. 

 Gruppestørrelse, 1.-4 trinn  2015 2016 2017 

Kvæfjord kommune 9,2 8,2 7,4 

KOSTRA-gruppe 6 8,6 8,5 8,2 

Landet u/Oslo 13,2 13,0 12,6 

Kilde: KOSTRA/SSB 

 

Det fremgår av kommunens tilstandsrapport for grunnskolene i 2017 at gjennomsnittlig lærertetthet 

på 1.-7. årstrinn i Kvæfjordskolene lå litt over både gjennomsnittet for fylket og for landet. 

 

Lærertetthet i ordinær undervisning indikerer elever per lærer i «ordinær undervisning» der 

ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Imidlertid er mål 

på lærertetthet heftet med usikkerhet fordi noen kommuner registrerer lærerressurser på kommunen 

sentralt mens andre kommuner registrerer det på skolen i GSI. Gruppestørrelsene bør derfor sees 

som en indikasjon, og ikke som et absolutt mål. Det foreligger ikke tall for 1.-4. årstrinn som viser 

lærertetthet i ordinær undervisning. Tallene som foreligger viser kun lærertettheten i ordinær 

undervisning for grunnskolen samlet sett, 28 og de fremstilles derfor ikke her. 

 

Revisor får opplyst av rektor ved Borkenes skole at når det gjelder de minste og leseutvikling, 

gjennomfører de et intensivt tilbud for andre og tredje trinn som de kaller «lesefresen» der de jobber 

intensivt med lesing tre ganger i uken i en halv time i tolv uker. Lærertettheten er styrket på 

småtrinnet for å følge opp de som blir litt hengende etter og i forbindelse med lesefresen. I tillegg 

                                                 
28 Kilde: GSI, www.gdi.udir.no  

Revisjonskriterium 

Kvæfjord kommune skal sørge for særlig høy lærertetthet i norsk- og matematikkopplæringa på 1.-4. 

årstrinn, og for at opplæringa er særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning. 

Kilde: Opplæringslova 

http://www.gdi.udir.no/
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deltar spesialpedagogisk koordinator i leseopplæring på 1. og 2. trinn. Revisor får videre opplyst at 

skolen har ulike lesekurs for de ulike klassetrinnene og at de gjennomfører intensive lesekurs også 

for 4. og 5. trinn for de elever som er dyslektikere eller har forsinket leseutvikling. 

 

Ved Vik oppvekstsenter styrkes lærertetthet gjennom ulike tiltak som; parallellegging av skolefag, 

omorganisering av undervisningspersonell, og at spesialpedagogisk koordinator har leseopplæring 

i 1. klasse og i grupper som trenger intensiv opplæring. Ved Flesnes oppvekstsenter har de 

sammenslåtte klasser og parallellegger norsk og matte for hele småtrinnet. Med ti elever og 4,5 

årsverk forrige skoleår, medfører naturlig nok at lærertettheten ved Flesnes oppvekstsenter blir høy. 

 

 

Revisors vurderinger  

Revisors funn viser at lærertettheten på småtrinnet ved Kvæfjordskolene lå over gjennomsnittet for 

både KOSTRA-gruppe 6 og landet u/Oslo i 2016 og 2017. Skolene gjennomfører intensive lesekurs, 

og som vist til i kapittel 5.2.1, ble det gjennomført et utviklingsprogram i perioden 2015-2017 med 

satsing på lesing og regning i alle fag. På denne bakgrunn vurderer revisor at kommunen oppfyller 

revisjonskriteriet om å sørge for særlig høy lærertetthet i norsk- og matematikk-opplæringa på 1.-4. 

årstrinn og for at opplæringa er særlig rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning. 

 

5.4.2 Resultat fra spørreundersøkelsen om lærertetthet 

I spørreundersøkelsen spurte vi undervisningspersonalet om deres oppfatning av lærertettheten på 

1.-4. trinn i fagene norsk/samisk og matematikk. Det fremgår av diagram 7 at over halvparten av de 

som besvarte dette spørsmålet valgte svaralternativet vet ikke, noe som kan skyldes at disse 

respondentene ikke underviser i disse fagene, i de klassetrinnene spørsmålet gjelder, eller at 

respondentene mangler et sammenlikningsgrunnlag. Diagrammet indikerer at 42 % oppfatter 

lærertettheten på 1.-4. trinn i fagene norsk/samisk og matematikk som god eller svært god.   
 

Diagram 7. Hva er din oppfatning av lærertettheten på 1.-4.trinn i fagene norsk/samisk og matematikk? Prosent. 

(N=41). 

 
Gj.snitt: 4,12 ≈ god  

Kilde: Questback/KomRev NORD 
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5.5 Tiltak før henvisning til PPT for sakkyndig vurdering 

 

 
 

Revisors funn 

I rutineheftet «Rutiner for spesialpedagogisk saksgang om spesialundervisning i Kvæfjordskolene», 

er det beskrevet framgangsmåte hvis lærere ved skolen har bekymring for elevers læringsutbytte og 

måloppnåelse. I tillegg fremgår det at det skal prøves ut tiltak og gjennomføres kartlegginger før 

tilmelding til PPT.  

 

• Ved bekymring/uro for elevers læringsutbytte og måloppnåelse forplikter den enkelte lærer å melde 

fra til rektor om dette. Kontaktlærer tar dette opp med foresatte på konferansene. Skolen ved lærere, 

koordinator og rektor drøfter elevens opplæring og læringsutbytte. Vurdering av tiltak, metoder og 

modeller. Hva er gjort? Hva kan gjøres annerledes og hvordan? Kartlegge og iverksette andre 

tilpasninger og tilrettelegginger. Elevene følges også opp gjennom VLS-arbeid  

 

• Kontaktlærer og foresatte drøfter tiltak sammen. Skolen kommer med sin vurdering av hvordan de 

tenker seg det videre forløpet. Tilby andre tiltak. Syns- og hørselstester. Bli enige om kartlegginger 

og eventuelle andre tester eks: Språk 6-16, Logos, andre regnetester. Hvis aktuelt innhentes 

generelle råd fra PPT.  

 

• Gjennomføre eventuelle kartlegginger og nye tiltak. Avklare om det er behov for hjelpemidler, IKT-

verktøy m.m. Vurdere og avklare om skolen skal melde eleven til PP-tjenesten.  

 

• Skolen v/kontaktlærer og i samarbeid med koordinator er ansvarlig for å utarbeide pedagogisk 

rapport og tilmeldingsskjema som sendes PPT. Skolene bruker PPT sin digitale mal for pedagogisk 

rapport på www.harstad.kommune.no.   

 

I vår gjennomgang av mappene for elever som mottok spesialundervisning skoleåret 2016/2017, 

undersøkte revisor om det var dokumentert at det var prøvd ut tiltak innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet før tilmelding til PPT. I samtlige elleve undersøkte elevmapper forelå det 

pedagogisk rapport hvor det var beskrevet ulike tiltak skolene hadde prøvd ut.  

 

Samtlige rektorer viser til at de prøver ut forskjellige tiltak. Hvis dette ikke gir resultater, blir de 

enige med foresatte om tilmelding til PPT, og deretter gjennomfører de «før-tilmeldingsmøte». 

Skolene utarbeider pedagogisk rapport som følger tilmeldingen til PPT.  

 

Revisjonskriterium 

Kvæfjordskolene skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet 

med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte, før det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. 

Kilde: Opplæringslova 

http://www.harstad.kommune.no/
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Enhetsleder for PPT opplyser til revisor at deres erfaring er at tiltak er prøvd ut men i ulik grad. Hun 

legger til at kontaktpersonordningen29 ivaretar behovet for veiledning til lærerne tidlig i prosessen 

og viser til at tiltak skal være prøvd ut før det henvises til PPT. 

 

Diagram 8 indikerer at et klart flertall av respondentene i vår spørreundersøkelse er helt enige i 

påstanden om at de ved skolen vurderer/prøver ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet 

før de henviser elever til PPT for sakkyndig vurdering. Gjennomsnittsskåren på 4,67 tilsvarer 

svaralternativet helt enig.  

  

Diagram 8. Angi hvorvidt du er enig eller uenig i følgende påstand: "Før vi ved min skole henviser elever til PPT 

for sakkyndig vurdering, vurderer vi/prøver vi ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet." Prosent. 

(N=46) 

 
Gj.snitt: 4,67 ≈ helt enig  

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

Revisors vurdering 

Revisors funn viser at Kvæfjordskolene har skriftlige rutiner som viser framgangsmåten hvis lærere 

har bekymring for elevers læringsutbytte og måloppnåelse, og rutinene beskriver at det skal prøves 

ut tiltak og gjennomføres kartlegginger før tilmelding til PPT. Videre viser revisors funn at skolene 

dokumenterer å ha prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før tilmelding til PPT. 

På bakgrunn av funnene vurderer revisor at Kvæfjordskolene oppfyller revisjonskriteriet om å ha 

vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi 

eleven tilfredsstillende utbytte, før det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. 

  

                                                 
29 Hos PPT har skolene en fast rådgiver som de har kontakt med og som besøker skolene  
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5.6 Lokale læreplaner 

 

 
 

Revisors funn 

Rektor ved Borkenes skole opplyser at de utarbeider årsplaner for hvert fag på hvert klassetrinn. 

Årsplanene tar utgangspunkt i kompetansemålene i hvert fag og utarbeides tidlig på høsten. 

Årsplanene er rammeverk for skoleårets undervisning. Revisor har mottatt et utvalg av årsplaner fra 

forskjellige klassetrinn som eksempler. I årsplanene fremgår det i hvilken uke fagemne/lærestoff 

skal gjennomgås, hva kompetansemålene er, arbeidsmåter samt når og hvordan vurdering skal 

gjøres. Rektor opplyser videre at Borkenes skole nylig laget lokal læreplan i digitale ferdigheter som 

de har brukt i skoleåret 2017/2018 på 1. - 3. klassetrinn. Imidlertid har det vist seg å være vanskelig 

å innføre, men rektor håper at samarbeidet med fem andre kommuner og Universitetet i Tromsø om 

å heve lærernes digitale kompetanse vil bidra til at den lokale læreplanene i digitale ferdigheter vil 

kunne innføres på alle klassetrinn i Kvæfjord. 

 

Revisor har fått oversendt halvårsplaner og ukeplaner som viser hvordan Vik oppvekstsenter 

utarbeider lokaler læreplaner ut fra kompetansemålene i K06. Ved Vik oppvekstsenter utarbeides 

det i begynnelsen av hvert skoleår og i januar halvårsplaner for hvert fag og for hvert 

trinn. Kompetansemålene i K06 ivaretas gjennom at årsplanene rullerer i de fagene der trinnene er 

sammenslått. I den daglige/ukentlige/månedlige/halvårlige planleggingen skal årsplanene 

sammenholdes med K06. Kompetansemål og delmål gjøres kjent for hjemmet og eleven gjennom 

ukeplanen.  

 

Fra Flesnes oppvekstsenter har revisor mottatt årsplan i et fag som eksempel på hvordan de 

utarbeider lokale læreplaner ut fra kompetansemålene. Av årsplanen fremgår det i hvilken uke 

fag/emne/lærestoff skal gjennomgås, hva kompetansemålene er, arbeidsmåter samt når og hvordan 

vurdering skal gjøres. I tillegg har revisor mottatt et eksempel på ukeplan hvor det fremgår ulike fag 

og emner for den bestemte uken.  

 

Ser vi nærmere på resultatene fra spørreundersøkelsen og svarfordelingen til påstanden jeg er 

fornøyd med arbeidet som gjøres for å utvikle lokale læreplaner ved min skole, viser diagram 9 på 

neste side at en tredjedel verken er uenig eller enig i påstanden om at de er fornøyd med arbeidet 

som gjøres for å utvikle lokale læreplaner ved deres skole. Det er spredning i svarene og alle 

svaralternativene er brukt, noe som viser at noen er fornøyd, mens andre er mindre fornøyde med 

arbeidet som gjøres for å utvikle lokale læreplaner. Gjennomsnittsskåren på 3,44 tyder også på at 

undervisningspersonalet ikke er helt fornøyd med skolenes arbeid med lokale læreplaner.  

 

 

 

Revisjonskriterium 

Kvæfjordskolene skal ha utarbeidet lokale læreplaner. 

Kilde: Opplæringslova 
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Diagram 9. Angi hvorvidt du er enig eller uenig i følgende påstand: «Jeg er fornøyd med arbeidet som gjøres 

for å utvikle lokale læreplaner ved min skole.» Prosent. (N=46) 

 
Gj.snitt: 3,44 ≈ verken uenig eller enig 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av revisors funn, vurderer revisor at Kvæfjordskolene oppfyller revisjonskriteriet om 

å ha utarbeidet lokale læreplaner.  

 

5.7 Spørreundersøkelsen - om skolenes arbeid med tilpasset opplæring 

 

Revisors funn 

I spørreundersøkelsen stilte vi undervisningspersonalet en rekke spørsmål som omhandler deres og 

skolenes arbeid med tilpasset opplæring. I diagram 10 fremgår resultatene på et spørsmål om i hvor 

stor grad de opplever og lykkes med å gi tilpasset opplæring til elevene de underviser. Et stort flertall 

av respondentene svarte at de i middels eller stor grad opplever å lykkes med å gi sine elever tilpasset 

opplæring. 

 

Diagram 10. I hvor stor grad opplever du at du lykkes med å gi tilpasset opplæring til elevene du underviser? 

Prosent. (N=46)  

  
Gj.snitt: 3,42 ≈ i middels grad 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
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I utdypende kommentarer trakk flere frem tid som en faktor for å kunne lykkes, og at det blir lite tid 

til forberedelser. Flere viste til at de er flinkere til å tilpasse opplæringen til elever som mestrer 

mindre godt, enn å tilpasse opplæringen til elever som mestrer godt.  

 

Respondentene fikk et oppfølgingsspørsmål der de ble spurt om på hvilke måter de sørger for å 

tilpasse opplæringen etter den enkelte elevs evner og forutsetninger. Hele 42 av respondentene 

svarte, og oppsummert omfattet svarene at de kunne bruke ulikt lærestoff, variere 

undervisningsform, bruke ulike arbeidsmetoder, variere arbeidsmengden, bruke praktiske oppgaver, 

differensiere lekser og arbeidsoppgaver på skolen samt arbeid i grupper.  

 

Videre ble respondentene spurt om i hvor stor grad de opplever at de klarer å gi elevene realistiske 

utfordringer slik at de kan nå kompetansemålene. Litt over halvparten av respondentene svarte i stor 

grad, mens en tredjedel svarte i middel grad.  

 
Diagram 11. I hvor stor grad opplever du at du klarer å gi elevene realistiske utfordringer slik at de kan nå 

kompetansemålene? Prosent. (N=45) 

 
Gj.snitt: 3,64 ≈ i stor grad 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I spørreundersøkelsen stilte vi undervisningspersonalet et åpent spørsmål om hvilke tiltak som 

eventuelt vil kunne bedre mulighetene til å gi tilpasset opplæring. Det var 39 av respondentene som 

svarte, og oppsummering av svarene viser at flertallet trekker frem bedre tid til planlegging. Enkelte 

utrykte ønsker om økte lærerressurser og mer samarbeid. Noen trakk frem at et større utvalg av 

lærebøker ville være hensiktsmessig.  

 

Som det fremgår av tabell 5 på neste side, ble undervisningspersonalet spurt om i hvor stor grad de 

opplever at skolen på fire forskjellige områder har ressurser som muliggjør opplæring som er 

tilpasset enkelteleven. Gjennomsnittsskårene blant respondentene ligger nærmest svaralternativet i 

stor grad med hensyn til variablene «bemanning» og «kompetanse». For variablene 

«undervisningsmateriell» og «skolelokaler og «uteområder» ligger gjennomsnittsskårene nærmest 

i middels grad.  
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Tabell 5. I hvor stor grad opplever du at skolen innenfor følgende områder har ressurser som muliggjør 

opplæring som er tilpasset enkelteleven? Prosent. (N=46) 

 Prosent Gj. snitt 

 I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor 

grad 

vet 

ikke 

 

Undervisningsmateriell 0 % 13 % 43 % 39 % 4 % 0 % 3,35 ≈ i 

middels 

grad 

Bemanning (tetthet av 

undervisningspersonell) 

0 % 2 % 30 % 46 % 22 % 0 % 3,87 ≈ i stor 

grad 

Kompetanse i kollegiet 0 % 2 % 26 % 54 % 17 % 0 % 3,87 ≈ i stor 

grad 

Skolelokaler og 

uteområder 

4 % 24 % 42 % 24 % 4 % 0 % 3 ≈ i middels 

grad 

 Kilde: Questback/KomRev NORD  

 

Noen respondenter utdypet sine svar på spørsmålene tabell 5 omhandler. Noen viste til at tilgangen 

på grupperom og undervisningsmateriell ikke er tilstrekkelig, mens andre viste til at det finnes 

uutnyttet kompetanse i kollegiet.  

 

5.8 Oppsummering av vurderingene 

Oppsummert er revisors vurderinger: 

 

• Kvæfjord kommune oppfyller revisjonskriteriet om å årlig utarbeide en rapport om tilstanden 

i grunnskolen og legge den fram for kommunestyret.  

• Kvæfjord kommune v/skolene oppfyller til dels revisjonskriteriet om jevnlig vurdere kvalitet 

i og videreutvikling av opplæringen. 

• Kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å sikre at skolene systematisk vurderer om alle 

elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 

• Kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å sørge for særlig høy lærertetthet i norsk- og 

matematikk-opplæringa på 1.-4. årstrinn og for at opplæringa er særlig rettet mot elever med 

svake ferdigheter i lesing og regning. 

• Kvæfjordskolene oppfyller revisjonskriteriet om å ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak 

innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte, 

før det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. 

• Kvæfjordskolene oppfyller revisjonskriteriet om å ha utarbeidet lokale læreplaner. 
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6 SAKSBEHANDLING I SAKER OM SPESIALUNDERVISNING 

Kan kommunen dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning? 

 

6.1 Innledning  

Kvæfjord kommune har utarbeidet rutineheftet «Rutiner for spesialpedagogisk saksgang om 

spesialundervisning i Kvæfjordskolene». Det fremgår innledningsvis i rutineheftet at: «skoleeier 

skal kvalitetssikre den spesialpedagogiske tiltakskjeden gjennom gode rutiner ved den enkelte skole, 

ved godt samarbeid med foresatte og gjennom PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid. Rektor er 

ansvarlig for at foresatte er skriftlig orientert i skolestarthefte om denne rutinen og klageretten». 

Rutineheftet redegjør for at alle elever har rett til tilpasset opplæring samt at spesialundervisning 

iverksettes når elevene ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.  

 

Rutiner for overgangen fra barnehage30 til skole samt overgangen fra Vik til Borkenes skole er 

beskrevet for å sikre overføring av viktig informasjon, hvis det er behov for tilmelding til PPT eller 

hvis eleven har spesialpedagogisk tiltak fra enten barnehage eller skole.  

 

Deretter følger beskrivelse av saksarbeidet og tilhørende rutiner fra det oppstår en bekymring for 

barnets utvikling frem til utarbeidelse av årsrapport for spesialundervisning/IOP. Siste rutine 

redegjør for overgangen grunnskole til videregående skole.  Rutineheftet klargjør blant annet 

oppgaver, roller og ansvar på både instans- og individnivå og viser til aktuelle maler og 

kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet. Rektorene ved de tre skolene i kommunen kommenterte at 

rutinene gir god oversikt over saksgangen i saker om spesialundervisning. 

 

I det videre presenterer vi funn og vurderinger fra vår gjennomgang av elevmapper. Vi fremstiller 

også informasjon og kommentarer som vi har innhentet fra rektorene ved skolene og 

spesialpedagogisk koordinator ved Borkenes skole og gjennom spørreundersøkelsen blant 

undervisningspersonalet. 

  

                                                 
30 Her vises det blant annet til egen rutine «overgang barnehage-skole» 
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6.2 Samtykke 

 
 

Revisors funn 

Det fremgår av rutineheftet «Rutiner for spesialpedagogisk saksgang om spesialundervisning i 

Kvæfjordskolene» at det skal gjennomføres et «før-tilmeldingsmøte» med PPT der foresatte og 

representanter for skolen møter. Det fremgår videre av rutinen at det skal gjennomføres drøfting og 

avklaring i møtet og at det ved tilmelding skal utarbeides pedagogisk rapport. Foresatte skal 

underskrive tilmeldingen som regnes som deres samtykke til sakkyndig vurdering, og skolen 

oversender tilmeldingen til PPT. Tilmeldingen skal gjøres på henvisningsskjema31 som er felles for 

alle kommunene i PPT-samarbeidet, og på siste side i skjemaet skal foresatte og rektor underskrive. 

 

Av vår undersøkelse av de elleve utvalgte elevmappene, manglet det i én sak dokumentasjon på 

skriftlig samtykke til sakkyndig vurdering.  

 

Videre viste vår undersøkelse at det ikke forelå dokumentasjon på skriftlig samtykke fra foresatte 

til enkeltvedtak om spesialundervisning i de undersøkte elevmappene. Revisor har fått 

tilbakemelding fra spesialpedagogiske koordinator ved Borkenes skole at deres rutine er å 

gjennomføre et møte der de gjennomgår sakkyndig vurdering med PPT, ledelsen ved skolen, 

kontaktlærer, koordinator og foresatte. Her vil vedtakets omfang drøftes ut fra sakkyndig vurdering 

og foresatte orienteres om kommende vedtak. Hun opplyser videre at de vil se på sine rutiner og 

vurdere et samtykkeskjema som kan signeres i gjennomføring av dette møte. I rutineheftet som 

redegjør for saksgangen i saker om spesialundervisning, er det redegjort for det møtet som 

spesialpedagogisk koordinator viser til. Av rutineheftet fremgår det at PPT innkaller til møte der 

sakkyndig vurdering gjennomgås med skole og foresatte og der gjennomgangen og referat fra møtet 

regnes som tilslutning om enkeltvedtak.  

 

Fra PPT opplyser enhetsleder at alle henvisninger signeres av foresatte. Med tanke på nye 

forskrifter/GDPR, er de i gang med å omforme henvisning og samtykkeskjemaer. Dersom det 

kommer en henvisning som ikke er signert, sendes den i retur til henvisende instans.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at det skal innhentes samtykke fra eleven eller foresatte til 

sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning som delvis oppfylt. Revisor vurderer 

revisjonskriteriet som ikke fullt ut oppfylt på bakgrunn av revisors funn som viser at i én sak manglet 

                                                 
31 Henvisningsskjemaet er tilgjengelig på https://www.harstad.kommune.no/pedagogisk-psykologisk-

tjeneste.6066624.html  

Revisjonskriterium 

Det skal innhentes samtykke fra eleven eller foresatte til sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om 

spesialundervisning. 

Kilde: Opplæringslova 

https://www.harstad.kommune.no/pedagogisk-psykologisk-tjeneste.6066624.html
https://www.harstad.kommune.no/pedagogisk-psykologisk-tjeneste.6066624.html
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dokumentasjon på skriftlig samtykke til sakkyndig vurdering samt at det ikke forelå dokumentasjon 

på skriftlig samtykke fra foresatte til enkeltvedtak om spesialundervisning i de undersøkte 

elevmappene.  

6.3 Vurdering av elevens behov for spesialundervisning 

 
 

Revisors funn 

Vår undersøkelse viser at i samtlige elleve utvalgte elevmapper forelå det sakkyndig vurdering. 

Enkeltvedtakene i disse elleve elevmappene var alle gjort etter at sakkyndig vurdering forelå.   

 

Videre viser vår undersøkelse av innholdet i de sakkyndige vurderingene for skoleåret 2016/2017 

at de var utarbeidet etter en fast mal, og oppsummert er våre funn at samtlige elleve undersøkte 

sakkyndige vurderinger har innhold som viser: 

• PPTs vurdering av elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet 

• PPTs vurdering av elevens lærevansker eller andre særlige forhold som er viktige for 

opplæringa 

• PPTs vurdering om en kan hjelpe på elevens vansker innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet 

• realistiske opplæringsmål/kompetansemål for eleven 

 

Det fremgår videre av innholdet i de sakkyndige vurderingene hvilken opplæring som gir et 

forsvarlig opplæringstilbud, herunder nærmere angivelse av: 

• hvilke fag/områder som er aktuelle for spesialundervisning 

• organisering av undervisningen fremgikk tydelig av de sakkyndige vurderingene 

• omfanget av spesialundervisningen angitt i klokketimer eller årstimer, men i to av de 

sakkyndige vurderingene var ikke anbefalte timer fordelt på fag 

• hvem eller hvilken kompetanse som skal forestå undervisningen 

Revisjonskriterier 

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

• Sakkyndig vurdering skal vise 

• om eleven har rett til spesialundervisning, dvs. om eleven ikke har eller ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet (jf. oppll. § 5-1) 

• om en kan hjelpe på elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet 

• elevens lærevansker og andre forhold som er viktige for opplæringen 

• realistiske opplæringsmål for eleven 

• hva slags opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud, herunder 

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 

 

Kilde: Opplæringslova, Veileder Udir 
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Alle rektorene synes de sakkyndige vurderingene gir godt grunnlag for å skrive enkeltvedtak og 

mener de gir tilstrekkelig informasjon til formålet.  

 

Revisors vurderinger 

Med unntak av to mindre avvik der det ikke var angitt timer spesifisert på fag i to av de undersøkte 

sakkyndige vurderingene, er revisors vurdering at Kvæfjord kommune oppfyller de utledede 

revisjonskriterier for sakkyndige vurderinger.  

 

6.4 Enkeltvedtak om spesialundervisning 

 
 

Revisors funn 

I «Rutiner for spesialpedagogisk saksgang og vedtak om spesialpedagogisk undervisning i 

Kvæfjordskolen» er det beskrevet følgende om vedtaksprosessen:  

 

«Rektor fatter enkeltvedtak om spesialopplæring og viser til klagerett. Kopi av sakkyndig vurdering legges 

med vedtaket. Kopi av vedtak sendes PPT og skoleeier. Vedtaket skal inneholde omfang, fag- og 

innholdsbeskrivelse og organisering. Personalressurs og eventuelle særlige hensyn må framgå. Elever som 

får spesialundervisning skal ha det samme totale undervisningstimetallet som øvrige elever. I vurderingen 

av hvilket opplæringstilbud som skal gis, skal det særlig legges vekt på utviklingsmulighetene hos eleven. 

Opplæringstilbudet skal ha et slikt innhold at det totale tilbudet kan gi eleven et likeverdig og forsvarlig 

utbytte av opplæringa i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmål som er realistisk for eleven. 

Enkeltvedtak kan ankes. Anken sendes rektor innen 3 uker etter at vedtaket er kjent for søker. Rektor vurderer 

anken. Opprettholdes vedtaket sendes vedtaket til Fylkesmannen som er klageinstans.» 

 

Vår undersøkelse viser at det forelå enkeltvedtak om spesialundervisning for skoleåret 2016/2017 i 

samtlige elleve utvalgte elevmapper. Det fremgikk av vedtakene at de var fattet av skolenes rektorer.  

Revisjonskriterier 

• Det skal foreligge skriftlig enkeltvedtak i saker om spesialundervisning.  

• Vedtaket skal begrunnes, herunder vise til rettslige bestemmelser, nevne de faktiske forhold 

(sakkyndig vurdering) det bygger på, samt nevne hvilke hensyn skoleeier/skolen har trukket inn 

ved vurderingen etter § 5-1.  

• Vedtaket må beskrive innholdet i spesialundervisningen, angi omfanget av spesialundervisningen 

i tid (timer), 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. 

• Den sakkyndige vurderingen som legges til grunn for enkeltvedtaket, bør ikke være eldre enn tre 

år. 

 

Kilde: Opplæringslova, Veileder Udir. 
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Vår undersøkelse av vedtakenes innhold viser videre at: 

• Begrunnelse for vedtaket fremgår av samtlige elleve undersøkte vedtaksbrev. I 

begrunnelsene henvises det til sakkyndig vurdering fra PPT. Begrunnelsene viser også til 

opplæringslova § 5-1.  

• Det fremgår hvilke fag eller områder vedtaket gjelder i de elleve undersøkte vedtakene 

• Omfanget er angitt i samtlige undersøkte vedtakene; i totalt antall årstimer, uketimer eller 

klokketimer 

• I ti av de undersøkte vedtakene var organisering angitt. Ett av vedtakene manglet slik 

angivelse.  

• Det fremgår i alle elleve undersøkte vedtak hvem (eksempelvis pedagog, vernepleier og/eller 

assistent under veiledning av vernepleier) som skal forestå undervisningen. Det var 

imidlertid enkelte mangler i spesifisering av fagkompetanse i enkeltfag, selv om 

enkeltvedtaket på et overordnet nivå beskriver fagkompetansen.  

• Vedtakene inneholder opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 

fremgangsmåten for klager. I ett av vedtakene manglet opplysninger om retten til å se sakens 

dokumenter. 

• Det er samsvar mellom sakkyndig vurdering og vedtak i alle de undersøkte vedtakene.  

• De eldste sakkyndige vurderingene som lå til grunn for enkeltvedtakene var fra mai 2014 og 

var ved vedtaksdato ikke eldre enn tre år 

 

 

Revisors vurderinger 

Med unntak av noen mindre mangler i de undersøkte enkeltvedtakene om spesialundervisning for 

skoleåret 2016/2017, oppfyller Kvæfjord kommune de utledede revisjonskriterier for enkeltvedtak 

om spesialundervisning. Manglende som ble konstatert var: 

• Et enkeltvedtak manglet angivelse av organisering 

• Mangler i spesifisering av fagkompetanse i enkeltfag 

• Et vedtakene manglet opplysninger om retten til å se sakens dokumenter. 
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6.5 Individuell opplæringsplan (IOP) 

 
 

Revisors funn 

Rutinebeskrivelsene redegjør for følgende når det gjelder arbeid med IOP: 

 

«Kontaktlærer koordinerer IOP-arbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Korrekt 

versjon av veileder og mal for arbeidet ligger på Fronter. Koordinator og/eller PP-tjenesten kan veilede i 

arbeidet hvis ønskelig. IOP utarbeides i samarbeid med foreldre før den underskrives av skolen. For elever 

med enkeltvedtak skal IOP være ferdig innen 15.juni. For nye elever med enkeltvedtak skal IOP ferdigstilles 

innen 15.oktober. For elever hvor det utarbeides sakkyndig vurdering i løpet av skoleåret utarbeides 

enkeltvedtak og IOP fortløpende.» 

 

Kvæfjordskolene har egen mal for IOP samt veileder til arbeidet med IOP. Revisor har fått oversendt 

disse fra Borkenes skole.  

 

Vår undersøkelse av elleve utvalgte elevmapper, viser at det var utarbeidet IOP for skoleåret 

2016/2017 i ti av sakene. Etter vår mappegjennomgang fikk vi nærmere forklaring på hvorfor det 

manglet i den siste undersøkte mappen. Spesialpedagogisk koordinator ved Borkenes skole opplyser 

at det i denne konkrete saken ble vedtak om spesialundervisning avsluttet etter avtale med foresatte 

fordi behovet ikke lenger var tilstede. Hun viser til at avtalen om å avslutte er omtalt i årsrapport fra 

skoleåret 2015/2016, men formelt ble ikke saken avsluttet med eget skriv. Det er betyr det er ti 

elevmapper som ligger til grunn for vår undersøkelse av IOP og årsrapport. 

 

Av de ti IOPene i utvalget er det seks som er datert mens fire IOPer mangler dato for utarbeidelse. 

Det var stor variasjon i når IOP var utarbeidet sammenliknet med datoene for enkeltvedtakene. Våre 

funn viser at i to saker var IOP utarbeidet seks måneder før enkeltvedtakene, i én sak var IOP 

utarbeidet dagen etter vedtak, i en annen sak var IOP utarbeidet syv uker etter vedtak, og i to saker 

var IOP utarbeidet mer enn 18 måneder etter vedtak. Når det gjelder de to sistnevnte sakene var 

vedtakene gitt for flere skoleår.  

 

Revisor har mottatt forklaringer til noen av IOPene. I en av sakene ble sakkyndig vurdering liggende 

hos Kvæfjord kommune uten å ha blitt sendt videre til skolestedet. I denne saken ble IOP utarbeidet 

før enkeltvedtaket. I en sak der det manglet datoangivelse, opplyser rektor at IOP ble skrevet 

umiddelbart etter vedtak, men det er ikke dokumentert. I en annen av sakene der IOP manglet dato, 

Revisjonskriterier 

• Skolen skal utarbeide individuell opplæringsplan (IOP) for elever med spesialundervisning. 

• IOP-en skal utarbeides så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet. 

• IOP-en skal vise mål for opplæringa, innholdet i opplæringa, og hvordan opplæringa skal drives. 

• 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. 

Kilder: Opplæringslova, Veileder Udir 
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viser rektor til at det tok noen måneder før IOP ble skrevet.  Rektor opplyser at de i samråd med PPT 

og hjemmet allerede var i gang med tilrettelagt undervisning og at eleven fikk spesialundervisning 

før IOP ble skrevet. Når det gjelder en av IOPene som var utarbeidet mer enn 18 måneder etter 

vedtak, viser det seg at eleven flyttet til en annen kommune, men kom tilbake til Kvæfjord neste 

skoleår. Eleven var altså ikke elev i Kvæfjord kommune i et skoleår av perioden på over 18 måneder.  

 

Vår gjennomgang av innholdet i IOPene viser at: 

• Målene for opplæringen, dets innhold og hvordan opplæringen skal drives er beskrevet i ni 

av ti IOPer 

• Omfanget av spesialundervisningen er i seks av ti IOPer i samsvar med det som er fastsatt i 

enkeltvedtaket. Avvikene i de fire andre var at IOPene enten inneholdt flere eller færre timer 

enn enkeltvedtaket 

• Hvordan spesialundervisningen skal organiseres er i syv av ti IOPer beskrevet i samsvar med 

enkeltvedtaket. Avvikene i de tre øvrige var at organiseringen ikke var spesifisert i IOPene.  

• Hvem eller hvilken type kompetanse som skal forestå spesialundervisningen, er i syv av ti 

IOPer i samsvar med enkeltvedtaket. Avvikene i de tre øvrige var at IOPene manglet 

spesifisering av kompetanse.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisors funn viser at det var utarbeidet IOP for elevene med vedtak om spesialundervisning i 

undersøkelsesutvalget, og revisor vurderer på bakgrunn av funnene at kommunen oppfyller 

revisjonskriteriet om å utarbeide individuell opplæringsplan for elever med spesialundervisning. 

 

Revisor vurderer at kommunen i liten grad oppfyller revisjonskriteriet om at IOP-en skal utarbeides 

så snart som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet. Bakgrunn for vurderingen er mangler og avvik i 

IOPer som; ikke datert, utarbeidet før enkeltvedtak eller flere måneder etter enkeltvedtak.  

 

Videre vurderer revisor at kommunen i all hovedsak oppfyller revisjonskriteriet om at IOP-en skal 

vise mål for opplæringa, innholdet i opplæringa, og hvordan opplæringa skal drives. Revisor 

vurderer revisjonskriteriet som ikke fullt ut oppfylt fordi én av ti undersøkte IOPer manglet 

målbeskrivelse. 

 

Revisor vurderer at kommunen oppfyller delvis revisjonskriteriet om at 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. Revisor vurderer revisjonskriteriet ikke fullt ut oppfylt på bakgrunn av funn som 

viser at: 

• Fire av IOPene enten inneholdt flere eller færre timer enn enkeltvedtaket 

• Organiseringen var ikke spesifisert i tre av IOPene 

• Det manglet spesifisering av kompetanse i tre av IOPene.  
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 6.6 Årsrapport 

 
 

Revisors funn 

Om årsrapport fremgår følgende i rutinebeskrivelsene: 

 

«Kontaktlærer koordinerer arbeidet med årsrapport og dokumentet lagres på sikker sone. Korrekt versjon 

av veileder og mal for arbeidet ligger på Fronter. Hos elever med omfattende hjelpebehov, der flere 

pedagoger/assistenter/miljøarbeidere arbeider sammen, skal alt sammenfattes i en felles rapport. Dette er 

kontaktlærer sitt ansvar hvis ikke annet er avtalt. Koordinator er veileder i arbeidet hvis ønskelig. Kopi til 

foresatte, skoleeier og PPT. Årsrapport skal være ferdig innen 1. juni.» 

 

Vår undersøkelse viser at skolene i samtlige utvalgte saker hadde utarbeidet årsrapport for elever 

med spesialundervisning skoleåret 2016/2017. Åtte årsrapporter var utarbeidet i tidsrommet 2. til 

19. juni 2017, mens to var utarbeidet i september 2017.  

 

Videre viser vår undersøkelse av årsrapportenes innhold at alle undersøkte årsrapporter gir oversikt 

over opplæringen eleven har fått samt vurdering av elevenes utvikling ut fra de målene som fremgår 

av IOP.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å utarbeide årsrapport for elever med 

spesialundervisning. 

 

Revisor vurderer videre at kommunen oppfyller revisjonskriterier at årsrapporten skal gi oversikt 

over den opplæringa eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til eleven i forhold til målene 

fastsatt i elevens IOP. 

 

6.6.1 Andre funn 

Selv om årsrapportene vi har undersøkt viser til hvilken opplæring elevene har mottatt samt at de 

inneholder vurderinger av elevenes utvikling, viser våre funn at kun fire av ti årsrapporter samsvarer 

med IOP i beskrivelsene av fag/område, omfang, organisering og kompetanse. Revisor ser grunn til 

å kommentere at dette kan indikere at opplæringen som foreskrives i IOP i seks av de undersøkte 

tilfellene, ikke i sin helhet har blitt gjennomført. Samtidig kan det være at dette er «glemt» eller 

utelatt i årsrapportene av andre årsaker; altså at disse ikke gir et fullstendig bilde av undervisningen 

som er gitt. Evaluering av om undervisningsopplegget som IOP foreskriver bør endres, er ett av de 

relevante elementene i en årsrapport, og en slik evaluering fordrer at denne undervisningen faktisk 

Revisjonskriterier 

• Skolen skal utarbeide årsrapport for elever med spesialundervisning. 

• Årsrapporten skal gi oversikt over den opplæringa eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til 

eleven i forhold til målene fastsatt i elevens IOP. 

Kilder: Opplæringslova  
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er gjennomført. Dermed kan det argumenteres for at årsrapport og IOP i størst mulig grad bør 

samsvare når det gjelder fag/område, omfang, organisering og kompetanse.  

 

6.7 Saksbehandlingstid 

 
 

Revisors funn 

Blant de elleve elevmappene i utvalget for vår undersøkelse, var det i ni mulig å beregne 

saksbehandlingstiden fra tilmelding til PPT og til enkeltvedtak om spesialundervisning var gjort. I 

samtlige var saksbehandlingstiden over én måned. Imidlertid var det kun i én av disse ni mappene 

dokumentasjon som viser at PPT har sendt foreløpig svar. Fra Borkenes skoles spesialpedagogiske 

koordinator opplyses det at alle henvendelser fra PPT journalføres av deres merkantilansatt og 

legges i elevmappene. Hun opplyser videre at i de tilfeller det ikke foreligger foreløpig svar, har de 

heller ikke mottatt slikt fra PPT.  

 

I de ni mappene der det var mulig å beregne saksbehandlingstiden fra tilmelding til PPT og til vedtak 

var gjort, varierte den totale saksbehandlingstiden fra tre måneder til 28 måneder. 

Saksbehandlingstiden var i syv av disse ni sakene mellom tre og seks måneder.  

 

I de øvrige to sakene var samlet saksbehandlingstid henholdsvis 18 og 28 måneder. I saken med 18 

måneder saksbehandlingstid var tilmelding gjort i mai 2016, sakkyndig vurdering forelå i februar 

2017 og enkeltvedtak var fattet i desember 2017.  I saken med 28 måneder saksbehandlingstid viste 

dokumentasjonen at tilmelding var gjort i juni 2013, sakkyndig vurdering forelå i august 2014 og 

enkeltvedtak var gjort i oktober 2015.  

 

PPT`s enhetsleder opplyser til revisor at gjennomsnittlig saksbehandlingstid medberegnet ventetid 

i den enkelte sak vil kunne være på omtrent 4,5 måneder. 

 

Rektorene opplever at samarbeidet med PPT er godt og viser til at det av og til er noe ventetid. For 

noen år tilbake opplevde de lengre ventetid. Oppvekstsjefen opplyser at situasjon per 22. oktober 

2018 er at Borkenes skole opplever lang ventetid på sakkyndig vurdering. Skolen venter for tiden 

på seks sakkyndige vurderinger fra PPT.  

 

 

 

Revisjonskriterier 

• Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse vedrørende spesialundervisning ikke kan 

besvares i løpet av én 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. 

Kilder: Forvaltningsloven, Veileder Udir  
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Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at kommunen i liten grad oppfyller revisjonskriteriet om å gi foreløpig svar dersom 

en henvendelse vedrørende spesialundervisning ikke kan besvares i løpet av én måned etter at den 

er mottatt. Det er dokumentert i kun én av sakene at PPT har sendt foreløpig svar.  

 

Videre vurderer revisor at kommunen i liten grad oppfyller revisjonskriteriet om at den totale 

saksbehandlingstiden tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning ikke bør overstige tre 

måneder. Revisors funn viser at saksbehandlingstiden varierte fra tre måneder til 28 måneder.  

 

6.8 Oppsummering av vurderingene 

Oppsummert er revisors vurderinger:  

 

• Kommunen oppfyller delvis revisjonskriteriet om at det skal innhentes samtykke fra eleven 

eller foresatte til sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning. 

• Med unntak av to mindre avvik, oppfyller Kvæfjord kommune de utledede revisjonskriterier 

for sakkyndige vurderinger 

• Med unntak av noen mindre mangler i de undersøkte enkeltvedtakene om 

spesialundervisning for skoleåret 2016/2017, oppfyller Kvæfjord kommune de utledede 

revisjonskriterier for enkeltvedtak om spesialundervisning.  

• Kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å utarbeide individuell opplæringsplan for elever 

med spesialundervisning. 

• Kommunen oppfyller i liten grad revisjonskriteriet om at IOP-en skal utarbeides så snart 

som mulig etter at enkeltvedtaket er fattet.  

• Kommunen oppfyller i all hovedsak revisjonskriteriet om at IOP-en skal vise mål for 

opplæringa, innholdet i opplæringa, og hvordan opplæringa skal drives 

• Kommunen oppfyller delvis revisjonskriteriet om at 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.  

• Kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å utarbeide årsrapport for elever med 

spesialundervisning.  

• Kommunen oppfyller revisjonskriterier at årsrapporten skal gi oversikt over den opplæringa 

eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til eleven i forhold til målene fastsatt i elevens 

IOP. 

• Kommunen oppfyller i liten grad revisjonskriteriet om å gi foreløpig svar dersom en 

henvendelse vedrørende spesialundervisning ikke kan besvares i løpet av én måned etter at 

den er mottatt 

• Kommune oppfyller i liten grad revisjonskriteriet om at den totale saksbehandlingstiden 

tilknyttet enkeltvedtak om spesialundervisning ikke bør overstige tre måneder 
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7 KONKLUSJON 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt følgende problemstillinger:  

 

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

retningslinjer? 

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

 

På bakgrunn av at tilpasset opplæring favner om både ordinær undervisning og spesialundervisning, 

har revisors vurderinger i både kapittel 5 og kapittel 6 relevans for konklusjon på spørsmålet om 

hvorvidt Kvæfjord kommune tilbyr tilpasset opplæring jamfør problemstilling 1. På denne bakgrunn 

konkluderer vi med at Kvæfjord kommune i stor grad, men ikke fullt og helt, synes å tilby tilpasset 

opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer. 

 

Vår konklusjon på problemstilling 2, om kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i 

saker om spesialundervisning, er gjort på bakgrunn av revisors funn og vurderinger i kapittel 6. Vi 

konkluderer med at Kvæfjord kommune ikke fullt ut kan dokumentere korrekt saksbehandling i 

saker om spesialundervisning.  
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8 HØRING 

Revisor sendte rapportutkastet på høring til Kvæfjord kommune v/administrasjonssjefen 30. oktober 

2018, med frist for tilbakemelding 13. november 2018. Vi mottok svar innen fristen, og svaret er i 

sin helhet gjengitt nedenfor.  
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9 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger, konklusjoner og kommunens høringsuttalelse, anbefaler 

vi at Kvæfjord kommune arbeider videre med å sikre at: 

• skolene jevnlig vurderer kvalitet i og videreutvikler opplæringen 

• saker om spesialundervisning behandles i tråd med regelverkets krav 
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https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/om-vurdering/underveisvurdering/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-18-20102011/id639487/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/laringsmiljo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/underveisvurdering/laringsmiljo/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veilederkorps/Tegn-pa-god-praksis/1-Skolevurdering/12-Skolevurdering-som-start-pa-utviklingsarbeid/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veilederkorps/Tegn-pa-god-praksis/1-Skolevurdering/12-Skolevurdering-som-start-pa-utviklingsarbeid/
https://www.udir.no/Upload/Vurdering/vfl/presentasjon-lareplan-og-vurdering.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/lokalt-arbeid-med-lareplaner/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/lokalt-arbeid-med-lareplaner/
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Regjeringen, Læringsmiljø og mobbing, hentet fra 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/laringsmiljo-og-

mobbing/id2353806/ 

 

Udir, Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø, hentet fra https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/ 

 

Udir, Skoleporten, Undervisningspersonell   

 

Udir, Rammeverk for språkkommune 

 

Udir, Innvilgelsesbrev som språkkommune, 18.4.2018 

 

Statistisk sentralbyrå, KOSTRA,  

 

QuestBack, spørreundersøkelse til undervisningspersonale 

 

www.lesesenteret.uis.no 

 

www.skrivesenteret.no  

 

 

Fra Kvæfjord kommune: 

 

Eksempler på lokale læreplaner 

 

IOP-veileder 

 

Kartleggingsrutiner for Kvæfjordskolen 

 

Kvæfjordskolen i utvikling, Milepælsplan 

 

MAL for IOP og TOP 

 

Pedagogisk rapport PPT 

 

Rutiner for spesialpedagogisk saksgang og vedtak om spesialundervisning i Kvæfjordskolen, Høst  

2016 

 

Søknad språkkommune m/ståstedsanalyse 

 

System for kvalitetsvurdering 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen, 2017  

 

Utvalg av elevmapper  

 

Årsmelding 2017 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/laringsmiljo-og-mobbing/id2353806/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/laringsmiljo-og-mobbing/id2353806/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
http://www.lesesenteret.uis.no/
http://www.skrivesenteret.no/
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Kvæfjord kommune: 

 

Handlingsplanen for eldre,     2004 

 

Intern samhandling i helsetjenesten i Kvæfjord,  2005 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold,    2006 

 

Bemanningssituasjonen i fellesadministrasjonen,  2008 

 

Selvkost VAR,      2008 

 

Forebyggende arbeid, saksbehandling og 

internkontroll i barneverntjenesten,    2009 

 

Byggesaksbehandling og tilsyn,    2010 

 

Arbeidsmiljø og sykefravær innenfor helse- og 

omsorgsavdelingen,      2011 

 

Psykiatritjenesten,      2012 

 

Barneverntjenesten,      2015 

 

Kvæfjord kommunes arbeid med grunnskole-  

elevenes psykososiale miljø    2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

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 ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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