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Tilpasset opplæring – Larvik kommune

Sammendrag
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik i sak 24/13 og 31/13.
Rapporten handler om følgende problemstillinger:
1. Har Larvik kommune rutiner/system for å ivareta kravet om tilpasset opplæring
og vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
2. I hvilken grad har skolene tiltak for å ivareta krav om tidlig innsats,
underveisvurdering og tilpasset opplæring?
3. I hvilken grad sikrer skolene at det prøves ut tiltak innenfor ordinær opplæring i
arbeidet med å vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
4. Hvordan er oppgavene som lå til resultatenheten Læring og oppvekst ivaretatt i
dag?
Våre undersøkelser viser at kommunen jobber aktivt for å bedre kvaliteten på
opplæringen og har igangsatt flere tiltak for å ivareta kravet om tilpasset opplæring.

Har Larvik kommune rutiner/system for å ivareta kravet om tilpasset opplæring, og
vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
Kommunen har etablert et system som i hovedsak ivaretar krav satt til tilpasset
opplæring. På noen områder bør systemet bedres. Kommunen kan legge bedre til rette
for å sikre systematisk oppfølging av mangler. Systemet bør også i større grad
tydeliggjøre krav som er satt til arbeidet med lokale læreplaner og hvem som er
ansarlig for dette. Det er dessuten behov for å oppdatere noen av rutinene. Deler av
dette arbeidet er alt startet.

I hvilken grad har skolene tiltak for å ivareta krav om tidlig innsats,
underveisvurdering og tilpasset opplæring?
Larvik kommune har iverksatt flere tiltak som bidrar til at skolene kan gi tilpasset
opplæring i tråd med kravene i opplæringsloven. Larvik kommune har styrket
lærertettheten for 1. – 4. trinn noe, i samsvar med kravene i opplæringsloven. Skolene
gjennomfører i stor grad elevsamtaler, foreldresamtaler og gir halvårsvurderinger.
Kommunen har også igangsatt et arbeid med å bedre vurderingspraksisen slik at den i
større grad kan bidra til å gi elevene vurderinger som bidrar til læring.
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I hvilken grad sikrer skolene at det prøves ut tiltak innenfor ordinær opplæring i
arbeidet med å vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
Undersøkelsene våre viser at skolene i relativt stor grad prøver ut tiltak innenfor
ordinær opplæring. Samarbeidet mellom PPT og skolene og bruk av de tverrfaglige
møtene, kan gi et godt grunnlag for å sikre at det prøves ut tiltak innenfor ordinær
opplæring i arbeidet med å vurdere elevenes behov for spesialundervisning.

Hvordan er oppgavene som lå til resultatenheten Læring og oppvekst ivaretatt i dag?
Ansvarsområdene er videreført og fordelt på flere enheter. De er nå lagt til enheter
som har ansvar for tjenester til barn og unge generelt.
Antall ansatte som ivaretar noen av de konkrete oppgavene, bl.a. miljøterapeutene, er
redusert, men oppgavene er også organisert på en annen måte.
Ut fra informasjonen vi har samlet inn, får skolene den bistanden de har behov.
Tiltakene som iverksettes er tettere knyttet til arbeidet på skolene. Larvik kommune
har ikke tilbud om kurs og deltidsplasser utenfor hjem-skolen, slik kommunen hadde
tidligere.

Anbefalinger
Vi mener at kommunen bør:
 sikre at kvalitetssystemet inneholder nødvendige og oppdaterte rutiner
 sørge for at skolene har et hensiktsmessig system for å melde mangler og sikre
nødvendige oppfølgingstiltak

Skien, 23.04.14
Telemark kommunerevisjon IKS

Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for
forvaltningsrevisjon
(sign)
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Anne Sæterdal
prosjektleder
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1 Innledning
1.1 Kontrollutvalgets bestilling
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik i sak 24/13 og 31/13, jf.
kommunens plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kommunestyret i sak 041/12.
Bakgrunnen for valg av tema var at kommunen meldte om stramme økonomiske
rammer for skole kombinert med økende bruk av spesialundervisning. Kommunen har
derfor hatt som mål få til bedre tilpasset opplæring, slik at behovet for
spesialundervisning blir redusert.
Tema for prosjektet er tilpasset opplæring og skolens arbeid frem til skolen ber om en
sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning. I tillegg ønsket
kontrollutvalget å få undersøkt hvordan oppgavene som lå til resultatenheten Læring
og oppvekst, blir ivaretatt i dag.
Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift
om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier
Rapporten handler om følgende problemstillinger:
1. Har Larvik kommune rutiner/system for å ivareta kravet om tilpasset opplæring
og vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
2. I hvilken grad har skolene tiltak for å ivareta krav om tidlig innsats,
underveisvurdering og tilpasset opplæring?
3. I hvilken grad sikrer skolene at det prøves ut tiltak innenfor ordinær opplæring i
arbeidet med å vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
4. Hvordan er oppgavene som lå til resultatenheten Læring og oppvekst ivaretatt i
dag?
Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra opplæringsloven med
tilhørende forskrifter. Grunnlaget for kriteriene er nærmere omtalt i vedlegg 2.
1

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området
som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar,
konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller
svakheter.
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1.3 Avgrensning
Forvaltningsrevisjonen omfatter ikke gjennomføring av spesialundervisning, siden
Fylkesmannen nylig har hatt tilsyn på området.
Vi har ikke sett på opplæring til voksne eller opplæring gitt i barnehage.
Vi vurderer her ikke innholdet i opplæringen som er gitt, eller kvaliteten/innholdet på
vurderingene som er gitt.
Vi har primært undersøkt arbeid som er gjort i perioden 2011 – 2013, men for delen
som omhandler læring og oppvekst har vi undersøkt dokumenter fra 2007 og
fremover.

1.4 Metode og kvalitetssikring
Vi har gjennomført personlig intervju med RE-lederne på oppvekst, ledelsen ved fem
skoler, leder av PPT (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste) og to miljøterapeuter. I tillegg
har vi innhentet informasjon fra rektorene på de resterende skolene, PP-rådgivere og
hovedtillitsvalgt. Vi har dessuten gjennomgått dokumentasjon på kommunens
styrings- og rapporteringssystem, kvalitetssystem, lokale læreplaner/fagplaner og på
underveisvurdering og pedagogiske rapporter på de fem skolene. Vi har også analysert
tall i KOSTRA, GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) og resultater fra
elevundersøkelsen høsten 2013.2
Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3.

1.5 Høring
Faktadelen er sendt kommunen til gjennomlesning før rapporten er sendt på høring.
Revisjonen mottok høringssvaret 23.04.14. Det er gjort mindre justeringer i del 2.2,
2.5, 3.1.1 Årshul for skole og 3.2, som følge av høringen. Rådmannens høringsuttalelse
ligger i vedlegg 1.

2

KOSTRA (KOmmune STat RApportering) gir statistikk om kommunens ressursinnsats, prioriteringer og
måloppnåelse. I KOSTRA er kommunene gruppert etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser.
Vi har sammenlignet Larvik med egen kommunegruppe (nr. 13) som er store kommuner utenom de fire
største byene. GSI og resultatene fra elevundersøkelsen har vi fått tilgang til via Utdanningsdirektoratets
nettjeneste. GSI viser bl.a. elevtall og timer, lærertimer og timer gitt til spesialundervisning. Alle skolene
gjennomfører årlig elevundersøkelser som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, hvor elevene kan si
sin mening om læring og trivsel i opplæringen.
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2 Bakgrunn
2.1 Organisering av oppvekstsektoren i Larvik kommune
Larvik kommune er fra 2014 organisert i tre kommunalområder: kultur og oppvekst,
helse og omsorg og areal og teknikk. Skole tilhører kommunalsjef for kultur og
oppvekst. Organiseringen under kommunalsjefene blir avklart i første halvdel av 2014.
Høsten 2009 ble antall resultatenheter innenfor skole og barnehage redusert fra 14 til
tre: Oppvekst sørøst, Oppvekst sentrum og Oppvekst sørvest. Enhetene har ansvar for
barnehager og skoler i sitt geografiske område, og ledes av en resultatenhetsleder (REleder). En av stillingene er nå ubesatt, og oppgavene er fordelt på de to andre, i
påvente av at organiseringen under de nye kommunalsjefene blir avklart. I 2013 var
det i tillegg følgende resultatenheter med ansvar for barn og unge: Larvik
læringssenter, Barne- og omsorgstjenesten, Barnevern og Kultur, idrett og fritid.3
Det er 18 kommunale barnehager og 21 skoler i Larvik, i tillegg til en
introduksjonsskole for fremmedspråklige. En av skolene har kun tilbud til elever med
behov for spesialundervisning.
RE-lederne med ansvar for barn og unge har faste samarbeidsmøter. Det er dessuten
etablert en samarbeidsgruppe for PPT og oppvekst, som arbeider med tiltak om å få
økt tilpasset opplæring. RE-lederne på oppvekst har også faste møter med rektorer og
barnehagestyrere. Møtene fungerer både som informasjonskanal og som faglig forum.
RE-lederne opplyser at disse møtene er et viktig ledd i kommunens arbeid med
kvalitetsutvikling på oppvekst.

2.2 Arbeid med kvalitet
Kommunestyret i Larvik vedtok planen «Kvalitet i skolen 2011-2013» i sak 147/10 i
desember 2010. Planen skal bidra til at kvaliteten i skolen bli bedre gjennom satsning
på fire områder – ledelse, læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og
foreldresamarbeid. Kommunestyret har nå vedtatt en ny plan, «Kvalitet i skolen 2014 –
2016». I denne planen er arbeidet med tilpasset opplæring tydeliggjort.

3

Larvik læringssenter er ansvarlig for voksenopplæringa og opplæringstilbud til fremmedspråklige (en
barnehage, mottaksskole, grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige 16 – 20 år og tospråklig
opplæring for hele kommunen). Barne- og ungdomstjenesten har ansvar for kommunens pedagogisk
psykologiske tjeneste (PPT), familiesentre, åpen barnehage, trygg start (mødregrupper) og
helsesøstertjenester.
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Kommunen har i tillegg arbeidet med kvalitet i oppvekst, hvor hele oppvekstområde
sees i sammenheng. Tilbakemeldinger fra Utdanningsforbundet viser at planen er
mindre kjent enn satsingen på kvalitet i oppvekst, og at arbeidet er møtt ulikt blant
medlemmene. Noen etterlyser mer involvering av lærere, mens andre er positive til
arbeidet som er gjort.

2.3 Ressursbruk i skolen
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Figur 1 Korr. brutto driftsutgifter til grunnskole (funksjon 220) pr elev, konserntall. Kilde: KOSTRA SSB

Larvik kommune har lavere utgifter til undervisning pr elev (funksjon 202), enn
gjennomsnittet i egen kommunegruppe.
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Figur 2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, dvs antall elever pr lærer (tall gjelder 1. – 4. trinn). Kilde: KOSTRA SSB

Larvik har en dårligere lærertetthet en egen kommunegruppe, men forskjellen har blitt
mindre siste skoleår. Dette skyldes primært at kommunen har fått 14 nye
lærerstillinger øremerket til ungdomsskolen gjennom ekstra statlige tilskudd. I tillegg
har kommunen selv finansert ytterligere to stillinger til ungdomsskolen. Dessuten har
kommunen styrket lærertettheten for 1. – 4. trinn.
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2.4 Læringsresultater
Nasjonale prøver høsten 2013 for 5. trinn for Larvik viser uendrede resultater i regning
og engelsk, og en liten bedring i resultatene for lesing fra foregående år. Resultatene i
Larvik er noe svakere enn for eget fylke og landet.
På ungdomstrinnet er resultatene for 8. trinn uendret i lesing og engelsk fra
foregående år, mens det er en liten bedring i regning. Resultatet i regning er på nivå
med landet og eget fylke, mens de er noe svakere i lesing og engelsk i Larvik. På 9.
trinn er resultatet uendret fra foregående år i regning, og på nivå med snittet for eget
fylke og landet. I lesing er det en svak nedgang i resultatet for 9. trinn og Larvik ligger
litt lavere enn landet og eget fylke.
Tall i Skoleporten viser at Larvik har hatt en økning i antall grunnskolepoeng fra 38,5 i
2012 til 39,8 i 2013.4 Resultatet i 2013 er på nivå med eget fylke og noe lavere enn
landet, som har 40,0.
Eksamensresultatene våren 2013 viser bedre resultater i engelsk, tilsvarende resultater
i matematikk og dårligere resultater i norsk (både hovedmål og sidemål) sammenlignet
med gjennomsnitt for landet og eget fylke. I rapportering til oppvekstkomiteen har
administrasjonen påpekt at det er forskjeller mellom skolene, særlig i matematikk.

2.5 Omfang av spesialundervisning i Larvik kommune
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Figur 3 Andel elever med spesialundervisning og andel lærertimer til spesialundervisning av antall læretimer
totalt. Kilde: KOSTRA

4

Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen og viser resultater ut fra
avgangskarakterene.
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Larvik har hatt en høyere andel elever som mottar spesialundervisning enn egen
kommunegruppe, men for 2013 er forskjellen liten. De siste to årene har Larvik brukt
en lavere andel av undervisningstimene til spesialundervisning.
Fra 2012 til 2013 har både andelen elever med spesialundervisning og andel timer til
spesialundervisning blitt redusert.
En gjennomgang av GSI-tall fra skoleåret 2010/11 til 2013/14 viser at antall elever med
spesialundervisning i det enkelte årskull har vært stabilt eller svakt økende med alder
for barnetrinnet. I 2013/14 er antall barn med spesialundervisning i 1. trinn lavere enn
de tre foregående skoleårene. Den største endringen ser vi på ungdomstrinnet. I
2012/13 var det 199 elever i 7. – 9. trinn med vedtak om spesialundervisning, mens
det var 141 elever i 2013/14 på 8. – 10. trinn. 5 RE-leder påpeker at endringen på
ungdomsskolen skyldes de økte ressursene som ungdomsskolene i kommunen har fått,
og som er brukt bevisst for å styrke den ordinære tilpassede opplæringen.
I 2012 og 2013 behandlet fylkesmannen henholdsvis en og seks klager fra Larvik som
gjaldt spesialundervisning. Klager fikk ikke medhold i noen av sakene, men et vedtak
ble opphevet og sendt til ny behandling pga saksbehandlingsfeil i 2013.
Fylkesmannen har i 2012/13 hatt tilsyn på spesialundervisning ved to skoler.
Fylkesmannen konkluderer med at skolene har system for å kunne fange opp elever
som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Tilsynet avdekket
følgende lovstridig forhold: Det var ikke fattet vedtak om spesialundervisning i alle
tilfeller der spesialundervisning er gjennomført. Det ble også påpekt at kommunen
ikke hadde et godt nok system som ivaretok ansvar for å fatte vedtak ved rektors
sykdom. Kommunen opplyser at avvikene er lukket.

5

Vi har her fulgt årskullene. Vi får ikke tatt hensyn til at det kan være enkeltelever som har sluttet. Siden
vi ser på kommunenivå, mener vi likevel at trenden er så tydelig at enkelte flyttinger ikke vil ha
avgjørende betydning.
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3 Kommunens system og rutiner
Har Larvik kommune rutiner/system for å ivareta kravet om tilpasset opplæring, og
vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
Revisjonskriterier
 Skoleeier skal ha et forsvarlig system som sikrer at skolene ivaretar kravene om
tilpasset opplæring, herunder krav til:
a. tidlig innsats
b. underveisvurdering
c. arbeid med lokale læreplaner
d. vurdering og utprøving av opplæringstilbudet før eleven tilmeldes PPT
 Skoleeier skal ha rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for
rapporteringer og tilbakemeldinger
 Skoleeiers system skal være egnet til å avdekke mangler og sikre
oppfølgingstiltak

3.1 Kommunes forsvarlige system
Larvik kommune har et ISO-sertifisert kvalitetssystem, som ble etablert i 2002.6 I
kvalitetssystemet har oppvekst en kvalitetshåndbok, som fungerer som skoleeiers
forsvarlige system etter opplæringsloven § 13-10. I systemet har oppvekstområdene
egne deler, og skoler og barnehager kan legge inn rutiner i egen kvalitetshåndbok. RElederne opplyser at det gjøres i varierende grad. Det er blitt jobbet mest med å få på
plass felles overordnede rutiner.
Kvalitetssystemet omfatter beskrivelse av organisering og virksomheten, samt
hovedprosesser, støtteprosesser7 og forbedringsprosesser, resultatoppfølging
(rapporteringssystemet i kommunen) og systemets oppbygging og vedlikehold.
Hovedprosessene viser rutiner som skal bekrefte god tilstand og/eller avdekke og
forebygge manglende overholdelse av gjeldene lover og forskrifter.

6

Skolene hadde en egen kvalitetshåndbok på skole før dette, som ble overført og justert da
kvalitetssystemet ble etablert i 2002.
7
Støtteprosessene omfatter rutiner på bl.a. saksbehandling.
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Nytt kvalitetssystem i 2014
Kommunen skal ta i bruk et nytt kvalitetssystem i 2014. Ifølge RE-lederne har dagens
kvalitetssystem ikke fungert optimalt fordi det ikke har vært nettbasert og uten
søkefunksjon.
Intranett
Kommunen har som del av satsingen Kvalitet i oppvekst, utarbeidet intranettsider for
oppvekst. Deler av dokumentasjonen fra kvalitetssystemet er gjort tilgjengelig på
intranettsidene. Dette er gjort fordi det bare er administrativt ansatte som har tilgang
til kvalitetssystemet, og ikke pedagogisk personale. Prosessene som er lagt ut på
intranett, har ifølge RE-lederne vært drøftet på rektormøtene før de er gjort
tilgjengelig. RE-lederne opplyser at rektormøtene har en viktig funksjon i arbeidet med
kvalitetssystemet. Møtene danner grunnlag for arbeid med nye og justerte prosesser.

3.1.1 Forsvarlig system for å ivareta krav om tilpasset opplæring
Hovedprosesser fra kvalitetssystemet som er relevante for det vi undersøker er vist i
tabellen nedenfor.
Tabell 1 Oversikt over hovedprosesser i kvalitetssystemet og når de sist er oppdatert

Hovedprosess

Oppdatert

Merknad

Kartlegging av ferdigheter i basisfag

01.01.10

Under revidering

Nasjonale prøver

01.01.10

Permisjoner og fravær
Veileder til arbeidet
Vurdering for læring - barneskolen

01.01.10
04.12.13
01.08.12

Vurdering for læring - ungdomsskolen

01.05.13

Elevsamtale - barneskolen

01.08.12

Elevsamtale - barneskolen

01.08.12

Foreldresamtale – barneskolen

15.08.12

Foreldresamtale - ungdomsskolen

01.08.12

Overganger (barnehage – skole,
barneskole – ungdomsskole og ungdomsskole
– videregående skole)
Opplæring

15.08.12
15.08.12
17.08.11
01.01.10

Tilpassa opplæring

01.01.10

Metoder og læringsstrategier

01.01.10

Spesialpedagogiske tiltak

01.01.10

Under revidering

Nyere versjon utarbeidet*

* Det er gjort mindre justeringer i rutinen som ikke er blitt oppdatert i kvalitetssystemet.
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Tidlig innsats
Larvik kommune har bevilget midler til satsing på lesing på 1. og 2. trinn og for å styrke
den tilpassede opplæringen på 1. og 8. trinn.8
Kommunen har rutiner for kartlegging av elevenes ferdigheter for 1. – 10. trinn og for å
følge opp resultatene. Rutinene er under revurdering og skal bli oppdatert.
Kommunen har utarbeidet tre lokale læreplaner på grunnleggende ferdigheter som er
felles for alle skolene, Språkbølgen 0 – 16 (muntlige-, lese- og skriveferdigheter)
(2010/11), en plan for regneferdigheter (2012) og en for digitale ferdigheter (2012/13).
9 De to første omhandler tiltak for å ivareta kravet om tidlig innsats for å avdekke
svake ferdigheter i lesing og regning og vil derfor bli kort omtalt her.
Språkbølgen 0 - 16, en forpliktende plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring
for barnehager og skoler. Planen er utarbeidet for å styrke elevenes ferdigheter. Målet
er å sikre en helhetlig og tidlig innsats. I planen er det utarbeidet en idebank/forslag til
arbeidsmåter for de ulike kompetansemålene, samt kartlegginger for hvert trinn.
I 2012 ble Plan for kvalitetssikring av grunnleggende regneferdigheter utarbeidet. I
planen er det fastlagt tester/kartleggingsprøver som skal gjennomføres på de ulike
trinnene, for å følge opp elevenes grunnleggende ferdigheter. Disse kartleggingene er
foreløpig ikke innarbeidet i rutinene for kartlegging av elevenes ferdigheter 1. – 10.
trinn som er under revurdering.
RE-lederne trekker frem at hovedprosessene på overganger og for elevers permisjon
og fravær, også er tiltak for å sikre tidlig innsats. Prosessene for overganger skal sikre
utveksling av relevant informasjon for å møte den enkelte elev/foresatte, sikre godt
samarbeid og økt læringsutbytte. Prosessen på elevers permisjon og fravær omfatter
rutine for å følge opp bekymringsfullt fravær, slik at tiltak blir iverksatt tidligst mulig. I
tilknytning til prosessen er det utarbeidet en egen veileder for dette arbeidet.

Underveisvurdering
Kartlegging av elvenes ferdigheter er del av arbeidet med underveisvurdering, og det
er utarbeidet rutiner for slik kartlegging.10 Det er i tillegg utarbeidet prosesser for
8

I 2013 er det bevilget kr 500 000 til skoler med barnetrinn og ytterligere kr 800 000 til alle skoler, samt
kr 350 000 kr i integreringstiltak til seks skoler (de med flest elever med rett til gr.l. norskopplæring).
9
Plan for digitale ferdigheter er utarbeidet i iktplan.no, som drives av Senter for IKT i utdanningen.
10
Underveisvurdering er løpende vurdering som gis som en veiledning til elevene om egen oppnåelse av
læringsmål og hvordan de kan bedre egen kompetanse i faget.
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vurdering for læring, som omfatter daglig arbeid med underveisvurdering, elev- og
foreldresamtaler og halvårsvurderinger. Det er utarbeidet egne skjemaer for elev- og
foreldresamtaler og halvårsvurderinger. Ungdomsskolene dokumenterer dette
arbeidet i Fronter.11 Det skal også mellomtrinnet starte med (5. – 7. trinn).

Lokale læreplaner
Arbeidet med å utarbeide lokale læreplaner har vært gjort på den enkelte skole.
Arbeid med lokale læreplaner er ikke omtalt spesielt i kvalitetssystemet, men i
hovedprosessen Opplæring er det vist til ulike maler på planer. Dette gjelder blant
annet lokale fagplaner, halvårsplaner, individuelle halvårsplaner og arbeidsplaner. Det
fremgår ikke av prosessen om det er satt minstekrav til hva som er forventet at skal bli
utarbeidet, og ansvar for dokumentene er lagt til RE-leder og ikke rektor.
Kommunen har som nevnt utarbeidet tre læreplaner på skoleeier-nivå. Kommunen har
startet arbeidet med å utarbeide lokale læreplaner på skoleeier-nivå for mellomtrinnet
i fagene norsk, engelsk og matematikk.

Bruk av tilpasset opplæring før vurdering av spesialpedagogiske tiltak
Kommunen har en hovedprosess for spesialpedagogiske tiltak, som omfatter skolenes
arbeid før de ber PPT om sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning. Skolen
skal kartlegge og prøve ut tiltak innenfor den ordinære opplæringen før
spesialundervisning vurderes. Skolens arbeid skal dokumenteres i en pedagogisk
rapport, som skal vise bl.a. tidligere interne og eksterne tiltak og hvilke undersøkelser
og vurderinger som skolen har gjort.
Alle saker skal drøftes i tverrfaglig møte, før PPT gjør en sakkyndig vurdering. Her kan
skolene også be om råd/veiledning i arbeidet med å tilpasse opplæringen. I tverrfaglig
møte sitter skolen, helsesøster, PP-rådgiver og ev. barnevernet. Foreldre kan også
delta.
I de tverrfaglige møtene skal det være en årlig evaluering av skolenes arbeid med
tilpasset opplæring.
Det er ifølge leder av PPT etablert praksis på at PPT sender saken i retur, dersom
skolene ikke har fulgt hovedprosessen.
11

Fronter er en læringsplattform som består av en rekke verktøy for læring og samarbeid på internett.
Her kan også skolene også lagre lokale læreplaner og utvikle individuelle planer for elevene.
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Årshjul for skole
Det er utarbeidet årshjul, et for barneskolen og et for ungdomsskolen (gyldig fra
01.01.10). Årshjulet skal gi en kronologisk oversikt over virksomhetenes aktiviteter og
begivenheter gjennom året (administrativt og pedagogisk), for å sikre at lovpålagte
krav og andre bestemmelser blir fulgt opp, jf. kvalitetssystemet.
Noen av aktivitetene i årshjulet er knyttet til hovedprosessene som vi har vist til i tabell
1. Det gjelder utarbeiding av års- og halvårsplaner, gjennomføring av
kartleggingsprøver og nasjonale prøver og vurderingssamtaler. Det er også lagt inn
overføringsmøter for nye 1. klassinger med tildelte timer til spesialpedagogisk hjelp i
barnehagen, men ikke møter mellom barnehage og skole for å informere om
pedagogiske planer. Dette er også en aktivitet som er lagt i hovedprosessen. Det er
også lagt inn overføringsmøter for nye elever ved overgang barneskole til
ungdomsskole.
Årshjulet omfatter ikke rapporteringsoppgaver eller andre oppgaver på skoleeiernivå i
kommunen. Kommunen har nå utarbeidet et årshjul for ledelse og kvalitetsarbeid.
Dette fikk revisjonen dokumentert i høringssvaret.

3.1.2 Forsvarlig system – informasjonsflyt
Revisjonskriterium:
Skoleeier skal ha rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for rapporteringer
og tilbakemeldinger
Styringssignalene blir gitt i plandokument, og kommunen har etablert et system for
rapportering for å følge opp disse. Dette er vist i oversikten nedenfor. Tekst i kursiv er
dokumenter og rapporteringer som ikke går til politisk nivå.
Sentrale plandokument:
 Kommuneplanens
samfunnsdel
 Strategidokument
 Kvalitet i skole
 Virksomhetsplaner
(administrativt)

Rapportering:
 Tilstandsrapport skole
 Tertialrapportering
 Årsevaluering
 Resultatsamtaler (administrativt)
 Månedsrapportering (administrativt)
 Ledermøter (administrativt)
 Ledelsens gjennomgang (administrativt)

I 2013 er ikke virksomhetsplanene ferdigstilt på oppvekst.
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Resultatsamtaler ble gjennomført første gang i 2012, men ikke på alle skolene. Det ble
utarbeidet en felles mal for samtalene høsten 2012, men det er ifølge RE-lederne ikke
utarbeidet noen skriftlig oppsummering av samtalene. Det er ikke gjennomført slike
samtaler i 2013. Antall RE-ledere ble redusert fra to til tre i 2013, og en prioriterte å
gjennomføre medarbeidersamtaler dette året.
Samtalen skal ifølge malen omfatte læringsresultater og resultater fra
elevundersøkelsen.12 Rutiner knyttet til foreldresamarbeid og vurdering er også tema,
samt henvendelser til familiesentrene, PPT og ressursteam og bekymringsmeldinger til
barnevern og elever med bekymringsfullt fravær. I tillegg er spesialpedagogiske vedtak
tema. Tidlig innsats og skolenes arbeid med læreplaner er ikke egne punkt i malen.
Samtalene er ikke lagt inn i årshjulet.
I Larvik kommune er det månedsrapportering på økonomi og sykefravær. I tillegg har
oppvekst fra høsten 2013 innført månedsrapportering på restultater . Skolene skal
rapportere bl.a. på læringsresultater. 13 De skal også rapportere på eventuelle tiltak.
RE-lederne opplyser at de i tillegg har en løpende dialog med rektorene og får
informasjon om spesielle saker.

Informasjon i styrings- og rapporteringssystemet om arbeid med tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring er et virkemiddel for å oppnå gode læringsresultater.
Tilstandsrapporten er den rapporten som gir mest omfattende informasjon om
læringsresultater.14 I rapporten er det gitt informasjon om lærertetthet, men ikke
spesifisert på 1. – 4. trinn. Tilstandsrapporten omhandler også elevenes vurdering av
arbeidet skolene gjør for å sikre tilpasset opplæring, herunder vurderingsarbeidet. Den
viser resultater fra elevundersøkelsen på spørsmål om mestring og faglig veiledning og
faglige utfordringer. 15

12

Elevundersøkelsen er en spørreundersøkelse rettet mot elever med spørsmål bl.a. om læringsmiljø.
Alle skoler er pålagt å gjennomføre elevundersøkelsen årlig.
13
Skolene rapporterer her på tilsvarende resultater som i tilstandsrapporten, samt resultater fra de
nasjonale kartleggingsprøvene. Det rapporteres også på registrerte avvik, forbedringsmeldinger og
14
Dette omfatter resultater fra nasjonale prøver, eksamens og standpunktkarakterer.
15
Mestring - om lekser og oppgaver elevene skal jobbe selvstendig med på skolen er tilpasset elevene
og om læreren får formidlet nytt stoff på en måte slik at elevene forstår det. Faglig veiledning – om og
hvor ofte lærerne forteller hva eleven må gjøre for å bli bedre i faget. Faglig utfordringer – om elevene
får nok utfordringer på skolen.
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Tilstandsrapporten som ble utarbeidet for 2012/13 hadde ikke oppdaterte tall fra
elevundersøkelsen, men viste til tallene fra rapporten for 2011/12. 16 Det er ikke
rapportert på hva som er gjort siste år, på områder hvor en i tilstandsrapporten
2011/12 påpeker behov for tiltak/systematisk arbeid.
I tilstandsrapporten som ble presentert høsten 2012 (2011/2012) ble det opplyst om
begrensede muligheter for gruppedeling, styrking i innlæringsprosesser og god
tilpasset opplæring. Det ble vist til at dette skyldes stramme økonomiske rammer
kombinert med en høy andel elever som får spesialundervisning. I påfølgende
strategidokument, ble den økonomiske rammen til skolene styrket.
Det er gitt informasjon om læringsresultater i årsevalueringene og i tertialrapportene
for 2011 og 2012. I tertialrapporten for 2013 er det rapportert på tiltak som
administrasjonen har iverksatt i arbeidet for å bedre læringsresultatene i kommunen.
Kommunens arbeid med læreplanene for grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving
og regning er omtalt i rapportering til politisk nivå.
Kommunen har fastlagt i styringsdokumentene at skolene skal jobbe for å styrke den
tilpassede opplæringen og redusere behovet for spesialundervisning. Det er rapportert
på dette arbeidet.
Det rapporteres ikke spesielt på arbeid med tidlig innsats i månedsrapporteringen,
med unntak av antall elever med bekymringsfullt fravær. Administrasjonen har tilgang
på informasjon om lærertetthet for 1. – 4. trinn på de ulike skolene i GSI (Grunnskolens
Informasjonssystem).

3.1.3 Forsvarlig system for å avdekke mangler og iverksette tiltak
Kvalitetssystemet har flere forbedringsprosesser som skal bidra til å avdekke mangler.
Det omfatter en meldingsordning, der innbyggere kan komme med innspill, f.eks. ros
eller klager. Ansatte kan melde inn forbedringsforslag og avvik, og systemet omfatter
årlig kvalitetsrevisjon (intern og ekstern) og ledelsens gjennomgang, hvor ledelsen årlig
skal gjennomgå ledelses- og styringssystemet for å sikre kontinuerlig forbedring.
RE-lederne opplyser at skolene melder få avvik gjennom kommunens egen
forbedringsordning. Dette er også påpekt i både intern- og eksternrevisjon.

16

Det skyldes at tidspunkt for undersøkelsen ble forskjøvet. Det er Utdanningsdirektoratet som
fastsetter gjennomføringstidspunkt for undersøkelsen.
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Kommunen har årlige internrevisjoner på utvalgte enheter, hvor kvalitetssystemet
gjennomgås. Vi har sett på rapporter fra revisjon av skoler. I 2012 ble dette gjort på ett
oppvekstområde og en skole, mens det i 2013 ble gjort på tre skoler. I rapportene blir
det bl.a. påpekt at avvikssystemet er lite brukt. Det er også gjennomført årlig ekstern
kvalitetsrevisjon i regi av Veritas, siste gang i 2012. Vi har sett på rapporter fra 2011,
som omfattet to skoler og 2012, som omfattet tre skoler. Det ble også her påpekt at
avviksordningen ikke ble brukt.
Rektorene vi intervjuet opplyser at de har ulike måter for å følge opp kravene i
opplæringsloven internt. Eksempelvis sjekker rektor ut med lærere at elevsamtaler og
foreldresamtaler er gjennomført.
Flere av rektorene opplyste at de bruker månedsrapportering til å rapportere på
manglende oppfyllelse av krav i opplæringsloven. I mal for månedsrapportering er det
lagt inn fast rapportering på forbedringsrapporter, klager, meldinger og brudd på
tjenestebeskrivelser. Malen omfatter også punktet «Annet», men det er ikke
spesifisert hva som skal tas med her. Gjennomgangen av månedsrapportene viser at
enkelte skoler bruker dette punktet til å rapportere om utfordringer knyttet til
gjennomføring av krav i opplæringsloven.
Ledelsens gjennomgang
Kvalitetssystemet omfatter en årlig evaluering av ledelses- og styringssystemet på
enhetsnivå i kommunen. Oppfølging av tilsyn og revisjoner er del av dette. I 2013 ble
ledelsens gjennomgang for rapporteringsområdet skole foretatt på et rektormøte,
hvor rektorene i forkant hadde forberedt seg etter et skjema som er utarbeidet for
gjennomgangen. I 2012 ble dette gjort i hver av de tre oppvekstområdene.
Læringsresultater er tema for gjennomgangen, i tillegg til selve ledelses- og
styringssystemet.

3.2 Revisors vurderinger av kommunens system og rutiner


Skoleeier skal ha et forsvarlig system som sikrer at skolene ivaretar kravene
om tilpasset opplæring, herunder krav til:
a. tidlig innsats
b. underveisvurdering
c. arbeid med lokale læreplaner
d. vurdering og utprøving av opplæringstilbudet før eleven tilmeldes PPT
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Kommunen har et system for å kartlegge elevenes ferdigheter og følge opp disse, i tråd
med krav satt til tilpasset opplæring. Kommunen har rutiner som kan bidra til å sikre
tidlig innsats, både gjennom overgangsrutinene, rutiner for oppfølging ved fravær og
kartleggingsrutinene. Kommunen har i tillegg bevilget ressurser for å styrke
lærertettheten på 1. – 2. trinn og satse på leseopplæringen, som ledd i arbeidet med
tidlig innsats.
Systemet sikrer etter vår vurdering ikke at kravene til arbeid med lokale læreplaner blir
ivaretatt fullt ut. I det videre arbeidet med å utarbeide lokale læreplaner på skoleeiernivå og etableringen av det nye kvalitetssystemet, er det viktig å fastlegge rammer for
oppfølging av læreplanene og hva som forventes at blir gjort på skolenivå.
Kommunen har systematiske tiltak for å sikre at skolene vurderer og prøver ut ulike
tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før eleven tilmeldes PPT. Både de
tverrfaglige møtene og det at PPT sender saker i retur, bidrar til å fange opp saker hvor
skolen ikke i tilstrekkelig grad har vurdert og prøvd ut tiltak for å sikre elevens
læringsutbytte. Slik sett har kommunen et system som avdekker mangler. For at
systemet også skal bidra til å forebygge mangler, må det være et system for å vurdere
om omfang av saker i retur innebærer behov for tiltak på den enkelte skole eller for
kommunen samlet.



Skoleeier skal ha rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for
rapporteringer og tilbakemeldinger
Skoleeiers forsvarligesystem skal være egnet til å avdekke mangler og sikre
oppfølgingstiltak

Årshjulet kan være et viktig hjelpemiddel for å sikre god oppfølging av de ulike
aktivitetene og se dem i sammenheng, men det er viktig at dette er oppdatert.
Dessuten mener vi at aktivitetene knyttet til å sikre informasjonsflyt i virksomheten og
for å avdekke mangler og sikre oppfølging av disse, burde vært del av årshjulet. Det er
positivt at kommunen nå har utarbeidet et årshjul for ledelse og kvalitetsarbeid. Da vi
fikk dette dokumentert først i høringen, har vi ikke vurdert dette årshjulet nærmere,
men ser at årshjulet synliggjør aktivteter for å sikre informasjonflyt i virksomheten.
Larvik kommune har et system som sikrer kommuneledelsen styringsinformasjon. Det
gis informasjon om resultater og status. Til en viss grad har en også synliggjort tiltak
som bør iverksettes/er iverksatt, for å bedre læringsresultatene. Det er ikke gitt
tilstrekkelig informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt/bør iverksettes for å følge
opp resultater fra elevundersøkelsen.
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Kommunen har etablert et omfattende administrativt rapporteringssystem.
Kommunen har i tillegg ledermøter, den løpende dialogen mellom rektorer og REledere og resultatoppfølgingssamtalen. Resultatoppfølgingssamtaler kan være et
sentralt element i den administrative rapporteringen, ved at en både får gitt
informasjon og at en i samtalene kan avdekke mangler og drøfte oppfølgingstiltak.
Slike samtaler vil sikre en systematisk oppfølging av skolenes arbeid med å følge opp
kravene i opplæringsloven. Vi mener det er viktig med en form for dokumentasjon av
samtalene, f.eks. på konklusjonene. Samtalene kan i større grad brukes til å følge opp
sentrale temaer som tilpasset opplæring, herunder tidlig innsats og bruk av
læringsresultater i arbeidet med å planlegge opplæringen. Det er viktig at en får fulgt
opp og gjenomført samtalene på alle skolene. Bruk av resultatoppfølgingssamtaler kan
ha betydning for den øvrige rapporteringen
Kvalitetssystemet har et system for å melde mangler og forbedringer, men systemet
har ikke fungert optimalt for skole. Skolene har egne system for å følge opp, og det vil
trolig være mange mangler/avvik som bør rettes på den enkelte skole og ikke meldes
videre i systemet. Imidlertid mener vi at det er en risiko for at mangler som burde vært
meldt videre, ikke blir det. Månedsrapporteringen som ble innført høsten 2013, er som
nevnt en kanal hvor slike mangler kan meldes. Skal den ha en slik funksjon, bør være
tydelig at dette ikke bare er noe skolen kan gjøre, men noe som er forventet at en gjør.
Dette bør fremgå av rapporteringsmalen.
Det er positivt at kommunen har iverksatt tiltak for å bedre tilgjengelighet for viktige
rutiner i kvalitetssystemet. En bør i det videre arbeidet sikre at alle rutiner som
kommunen mener det er behov for, er oppdatere og tilgjengelige for ansatte.
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4 Skolenes arbeid – tilpasset opplæring
I hvilken grad har skolene tiltak for å ivareta krav om tidlig innsats, underveisvurdering
og tilpasset opplæring?
Revisjonskriterier
 Skolene skal ha en ekstra innsats rettet mot elever på 1. – 4. trinn med svake
ferdigheter i lesing og regning
 Skolene skal gi systematisk og kontinuerlig underveisvurdering, herunder
halvårsvurdering og halvårlige elevsamtaler
 Underveisvurderingen skal danne grunnlag for tilpasset opplæring

4.1 Tilpasset opplæring
Tidlig innsats
Rektorene opplyser at kommunen over tid har vektlagt å flytte ressurser til 1. – 4.
trinn. På to av skolene var de tydelige på at det tidligere ikke har vært så mye ressurser
å flytte på, men at de i 2013 hadde fått lagt noen ekstra timer til styrking. Tall som
viser lærertetthet for kommunen samlet, viser at lærertettheten på 1. – 4. trinn er
styrket noe de senere årene. I 2010 var det i gjennomsnitt 15 elever pr lærere, mens
det i 2013 var 14,4 elever pr lærer (tall fra KOSTRA). Lærertettheten er likevel fortsatt
litt lavere enn snittet for kommunegruppen til Larvik.
Vi har undersøkt timebruk ved de fem utvalgte skolene. Alle skolene har noen timer på
1. trinn med to lærere i klassen, slik at de kan følge opp elevene i mindre grupper.
Klassestørrelsen på 1. og 2. trinn på de fem skolene varierer fra 15 til 28. En skole har
lagt alle timene med to lærere i klassen (7 timer per uke) på 1. trinn, fordi dette var en
stor klasse. For de andre skolene varierer timetallet for 1. og 2. trinn på mellom to og
fem timer per uke på hvert trinn. Mange av timene er brukt til norskopplæring og
knyttet til lesing. Timene brukes til både å gi tilpasset opplæring til alle, og til
skjevdeling for å følge opp elever med behov for ekstra innsats.
Skolene bruker intensive lese-kurs for elever med svake ferdigheter i lesing. De
rektorene som vi intervjuet, opplyser at kursene ikke blir brukt på 1. og 2. trinn. På
noen skoler er det gitt kurs fra 3. trinn, og på andre skoler fra 4. trinn. Det varierer
hvorvidt skolene har andre kurs enn lesekurs. Av månedsrapporteringen kan vi se at
det på en annen skole er gitt lese-kurs også på 2. trinn.
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En av rektorene vi intervjuet, viste til at skolen har utarbeidet en egen plan for
leseopplæring for 1. trinn.
Rutinen for overgang mellom barnehage og skole skal sikre relevant
informasjonsutveksling for å kunne møte eleven og sikre best mulig læringsutbytte.
Rektorene oppgir at de i hovedsak får informasjon om barn med språklige vansker, der
barnehagen har innhentet samtykke fra foresatte. I tilfeller der vanskene ikke er så
omfattende at det gis spesialpedagogisk hjelp, får ikke skolen alltid informasjon.
Skolene gjennomfører ikke årlige møter for å utveksle pedagogiske planer med alle
barnehagene de får elever fra. Det er vanlig at skolene har møter med barnehagene de
får flest barn fra.
Av saksgjennomgangen så vi at det i saker som var startet i barnehagen, var
overføringsmøter mellom skole og barnehage i tråd med rutinen.
Det er rapportert på resultater fra de obligatoriske kartleggingsprøvene i
månedsrapporteringen, men i rapportene vi har gjennomgått er det i liten grad vist til
tiltak.
Kommunen har satset på videreutdanning og særlig på leseopplæring, som del av
arbeidet med tidlig innsats. De siste fire årene har kommunen hatt lærere som har tatt
videreutdanning i norsk, leseopplæring, matematikk, engelsk, spesialpedagogikk og
rådgivningsfag. For skoleårene 2012/13 og 2013/14 har kommunen hatt henholdsvis
17 og 20 plasser fordelt på 31 lærere som tar videreutdanning i statlig regi. I 2013/14
er det 19 lærere som tar etterutdanning i leseopplæring. Tilbakemeldingene fra
utdanningsforbundet er relativt entydige på at kommunen har et godt tilbud om
videreutdanning.17

Underveisvurdering
På de fem utvalgte skolene er det etablert praksis at dagen eller timen starter med en
orientering om mål og en oppsummering til slutt.
Gjennomgang av et tilfeldig utvalg av ukeplaner fra de ulike skolene i kommunen, viser
også at læringsmål fremgår på disse.

17

I ni av tilbakemeldingene er det etterlyst bedre muligheter for kortere kurs.
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Kommunen er nå med i prosjektet Vurdering for læring i regi av
Utdanningsdirektoratet. Målet med prosjektet er å videreutvikle lærernes
vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap
for læring. I Larvik er det seks skoler som deltar i det nasjonale prosjektet. Alle skolene
i hele kommunen skal i etterkant arbeide for å videreutvikle lærernes
vurderingspraksis.
Skolene gjennomfører elevsamtaler og foreldresamtaler. Halvårsvurderingen blir gitt i
forbindelse med foreldresamtalen. Kontrollen av dokumentasjon på to tilfeldig valgte
trinn på de fem skolene, viser at det er gitt halvårsvurderinger og avholdt elevsamtaler
og foreldresamtaler for de fleste elevene. Det manglet dokumentasjon på noen få
enkeltelever. Skolene vi har undersøkt, bruker felles mal for dokumentasjon på
foreldresamtale og halvårsvurdering for barneskolen.
For ungdomsskolen skal all dokumentasjon legges inn i Fronter. Her legger lærer inn
sin forberedelse til samtalen, slik at foresatte og elever kan lese det i forkant av
samtalen. Denne dokumentasjonen arkiveres ikke. I elevmappen er et arkivert en
utskrift fra Fronter på at samtalen er gjennomført.18 Kommunen har et pågående
arbeid med å få etablert en tilsvarende ordning for mellomtrinnet (5 – 7. trinn).
Tilbakemeldingene fra Utdanningsforbundet viser at lærerne i varierende grad
opplever å få gitt gode underveisvurderinger. De fleste opplyser at det går greit når det
er to lærer i klassen, men at det er utfordrene med en lærer i klassen. I to av
tilbakemeldingene opplyser de om at dette gjøres skriftlig fordi de har for liten tid til å
gjøre det muntlig. Alle oppgir at det gis løpende underveisvurderinger.

Elevundersøkelsen – vurdering
I elevundersøkelsen er det en del obligatoriske spørsmål knyttet til vurdering.
Resultatene viser at elevene i
Larvik oppgir at de får bedre
underveisvurdering enn de vi
sammenlinger med.
Svarene på de enkelte
spørsmålene som inngår i
indeksen er vist i vedlegg 4.
Dersom vi kun ser på svar for 7. og
18

Larvik

3,71

Vestfold

3,69

K.gr. 13

3,64

Nasjonalt

3,62

1,5 for læring,
2
2,5
3
3,5
Figur 4 Indeks1Vurdering
elevundersøkelsen
høsten 4
2013, 5. - 10. trinn. Kilde: Skoleporten

Dette gjelder den ene skolen vi undersøkte som hadde ungdomstrinn.
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10. trinn, har Larvik et noe dårligere resultat på 7. trinn enn dem vi sammenligner med.
(Det er 7. og 10. trinns resultater som vises på Utdanningsdirektorates åpne nettsider.)
For 10. trinn er resultatet dårlige enn for eget fylke, men bedre enn landet og egen
kommunegruppe.

Underveisvurdering – grunnlag for tilpasset opplæring
Alle de fem skolene vi har valgt ut, har gjennomført kartlegginger. Disse er brukt til å
igangsette tiltak for de svakeste elevene. Alle skolene bruker lese-kurs til elever med
svake lese-ferdigheter. Noen av skolene har også gjennomført andre kurs. Det blir i
tillegg gjennomført undervisning i mindre grupper utenom kurs.
Rektorene trakk fram arbeidet med veiledet lesing og bruk av tilpassede lesetekster
som et viktig tiltak. I tilbakemeldingene fra Utdanningsforbundet ble også veiledet
lesing og bruk av tilpassede lesetekster trukket fram som noe skolene aktivt bruker.
Larvik kommune har tatt i bruk Kartleggeren, som er et digitalt kartleggings- og
rådgivningsverktøy. Kartleggeren omfatter både kartlegginger og materiell som kan
brukes i arbeidet med tilpasset opplæring i etterkant. De fem rektorene vi intervjuet
har fått tilbakemeldinger fra lærerne om at Kartleggeren er et godt hjelpemiddel i
arbeidet med å tilpasse opplæringen. Tilbakemeldingene vi har fått fra
Utdanningsforbundet viser også at mange lærere ser på kartleggeren som et godt
hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen.
De nasjonale kartleggingsprøvene er utviklet for å undersøke om det er enkeltelever
som trenger ekstra oppfølging, mens de nasjonale prøvene skal være et hjelpemiddel
for å tilpasse opplæringen for alle. Informasjon fra skolene tyder på at de i større grad
iverksetter tiltak for elever med svake grunnleggende ferdigheter, enn for de flinkere
elevene. Dette er også påpekt i enkelte av tilbakemeldingene fra
Utdanningsforbundet. I disse tilbakemeldingene gir også lærerne uttrykk for at
kartleggingsprøvene fungerer bedre enn de nasjonale prøvene i arbeidet med å
tilpasse opplæringen.
Kartlegginger og tester brukes ulikt for å tilpasse opplæringen. På noen skoler er dette
overlatt til den enkelte lærer, mens andre skoler har et felles system for å følge opp
kartleggingene. Her brukes også kartleggingene aktivt inn i arbeidet med
periode/arbeidsplaner.
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En av skolene i vårt utvalg har utviklet et system med resultatoppfølgingsplaner i
tilknytning til kartleggingene som gjøres. Planene som er utarbeidet på de ulike
trinnene viser tiltak og hva som bør vektlegges videre i undervisningen.

Tilpasset opplæring - rammefaktorer
Arbeid med lokale læreplaner er en del av arbeidet med å sikre tilpasset opplæring. I
planene synligjøres bl.a. bruk av ulike arbeidsmetoder, som del av arbeidet med å
tilpasse opplæringen. I Larvik har hver skole utarbeidet lokale læreplaner i de ulike
fagene i 2006. Noen av skolene har i etterkant oppdatert disse, mens andre skoler ikke
har gjort det.19 Disse planen dannen grunnlag for årsplaner. Noen av skolene oppgir at
de kun bruker årsplaner. Årsplanene er igjen utgangspunkt for arbeidsplaner, som er
kortere periodeplaner. Det mest vanlige er ukeplaner. Ukeplanene viser at flere skoler
har lekser på ulike nivå i ett eller flere fag.
Innholdet i skolenes årsplanene varierer, både mellom skoler og innad på skoler. Felles
for alle er at planene viser temaene som elevene skal jobbe med. Mange av planene
viser læringsmål, arbeidsmetoder og vurderingsgrunnlag, men ikke alle. Noen har alle
punktene, mens andre bare har f.eks. læringsmål.
Noen av rektorene vi intervjuet påpekte at det i store klasser hvor lærer var mye alene,
var vanskeligere å få til tilpasset opplæring. Dette er også påpekt i tilbakemeldingene
fra Utdanningsforbundet.
Skolene i utvalget opplyser om at de i timene med to lærere i klassen, kan dele klassen
og gi opplæring som er mer tilpasset elevene. I rundt 1/3 av tilbakemeldingene fra
Utdanningsforbundet er det uoppfordret påpekt at sykefravær bidrar til at en i praksis
får færre to-lærer timer, og at dette går ut over mulighetene for tilpasset opplæring.
To av rektorene påpekte at ved sykefravær vil det være delingstimene som først
forsvinner. Vi har ikke undersøkt omfang av frafall av timer på grunn av sykefravær.
I tilbakemeldingene fra utdanningsforbundet har flere påpekte at mulighetene for å
tilpasse opplæringen er blitt bedre, særlig på ungdomstrinnet, men også for 1. – 4.
trinn. Alle tilbakemeldingene viser at lærerne får kartlagt elevenes ferdigheter og
kunnskaper. Noen mener at de på skolen jobber godt med å følge opp resultatene av
kartlegginger og tilpasse opplæringen, mens andre mener at de ikke får gjort det.

19

En av rektorene vi intervjuet, opplyste at skolene ikke hadde fått beskjed om hvordan arbeidet lokalt
skal organiseres etter siste revisjon av de nasjonale læreplanene.
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Årsak til manglende oppfølging av resultatene er både både manglende system på
skolen og ressurser.

Elevundersøkelsen – tilpasset opplæring
Hvis læreren bruker kunnskapen de har om elevens evner og forutsetninger, bør det
også føre til at elevene opplever å få hjelp som er tilpasset behovet. Resultatene fra
elevundersøkelsen viser at mange av elevene i Larvik opplever å få god støtte og hjelp
fra lærerne.
o 88 % av elevene får god hjelp av alle eller de fleste lærerne, når de har
problemer med arbeidsoppgaver på skolen.
o Rundt 80 % er helt eller litt enig i at læreren hjelper dem slik at de forstår det
de skal lære.
o 76 % opplyser at de alltid eller ofte forstår det læreren gjennomgår og
forklarer.
Resultatene fra undersøkelsen viser også at mange av elevene opplever at lekser og
arbeidsoppgaver er tilpasset dem.
o 75 % får nok utfordringer i de fleste eller mange fag.
o Det er 78 % som oppgir at de alltid eller ofte klarer hjemmelekser på egenhånd.
o 81 % oppgir at de alltid eller ofte klarer oppgaver de skal gjøre på egenhånd på
skolen.
o 25 % mener at lærer tilrettelegger for at de kan bruke praktiske arbeidsmåter i
opplæringen i de fleste eller mange fag (kun 8. – 10. trinn).
o 56 % mener at de jobber med det de skal lære på forskjellige måter (kun 8. –
10. trinn).
Resultatene for Larvik er noe bedre på det å få hjelp av læreren og å få faglige
utfordringer enn dem vi sammenligner med. Resultatene er litt lavere enn landet og
egen kommunegruppe på det å klare hjemmeleksene og oppgaver. De er også litt
lavere enn eget fylke og kommunegruppe på å forstå det læreren forklarer og bruk av
praktiske arbeidsmåter. Resultatene er vist i vedlegg 4.
Også her har Larvik dårligere resultater for 7. trinn enn dem vi sammenlinger med. Når
det gjelder faglige utfordringer, er resultatene også dårligere for 10. trinn.
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4.2 Revisors vurdering av skolenes arbeid med tilpasset opplæring


Skolene skal ha en ekstra innsats rettet mot elever på 1. – 4. trinn med svake
ferdigheter i lesing og regning

De fem skolene vi undersøkte har benyttet de ekstra ressursene som er gitt til tidlig
innsats i småskolen i tråd med bevilgningen. Tall på lærertetthet viser at Larvik har fått
styrket lærertettheten for 1. – 4. trinn noe de siste årene.
Skolene har i tillegg iverksatt andre tiltak som styrker innsatsen for 1.-4. trinn, gjennom
satsing på leseopplæring og samarbeid i forbindelse med overganger. Informasjonen vi
har fått tyder imidlertid på at samarbeidet mellom skoler og barnehager i noen tilfeller
kan bli bedre.



Skolene skal gi systematisk og kontinuerlig underveisvurdering, herunder
halvårsvurdering og halvårlige elevsamtaler
Skolene vi har undersøkt har dokumentert at det er gitt halvårsvurdering og at
elevsamtaler er gjennomført i de fleste sakene vi gjennomgikk.
Vi har ikke gjennomgått dokumentasjon på elevens egenvurdering, men dette skal
inngå i elevsamtalene. Svarene fra elevundersøkelsen viser at det er en del elever som
opplever at de i mindre grad er involvert i vurderingsarbeidet. Larvik har imidlertid
bedre resultater enn landet og eget fylke på dette.
Resultat fra elevundersøkelsen, informasjon fra rektorene og Utdanningsforbundet
tyder på at det arbeides med å gi underveisvurdering også i det daglige, i tråd med
lovkravene. Selv om kommunen har bedre resultater enn dem vi sammenlinger med,
viser elevundersøkelsen at det er elever som ikke opplever å få så god
underveisvurdering. Svarene fra Utdanningsforbundet indikerer også at lærerne i noen
tilfeller ikke får gitt god nok underveisvurdering.

•
Underveisvurderingen skal danne grunnlag for tilpasset opplæring
Våre undersøkelser tyder på at skolene i Larvik følger opp systemene for kartlegging.
Skolene legger slik sett til rette for at kunnskap om elevene fra kartlegging og
underveisvurdering kan bli brukt. Dette er en viktig forutsetningen for å drive tilpasset
opplæring. Informasjonen vi har fått tyder på at det er forskjeller mellom skolene på
hvor systematisk dette brukes.
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Det er positivt at kommunen har tatt ibruk hjelpemidler som kartleggeren, og at
lærerne opplever det som et godt hjelpemiddel i arbeidet med tilpasset opplæring.
Resultatene fra elevundersøkelsen viser at mange av elevene opplever å få tilpasset
opplæring. De viser imidlertid også at kommunen kan bli noe bedre, kanskje særlig på
det å bruke praktiske arbeidsmetoder.
I del 3.1.1 og 3.2 påpekte vi at kommunen ikke hadde et godt nok system for å ivareta
krav om lokalt arbeid med læreplaner. Det må være tydelig hvilke krav som er satt til
oppdatering og utarbeiding av lokale planer i de enkelte fag, og hvem som er ansvarlig
for dette.
På den enkelte skole bør resultater fra de ulike kartleggingene som gjøres, brukes
aktivt i arbeidet med planlegging av undervisningen underveis i skoleåret.
Informasjonen vi har fått tyder på at dette gjøres på flere skoler, men at det ikke gjøres
systematisk på alle skolene.
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5 Skolenes arbeid før en elev tilmeldes PPT
I hvilken grad sikrer skolene at det prøves ut tiltak innenfor ordinær opplæring i
arbeidet med å vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
Revisjonskriterium
 Skolene skal dokumentere at det er vurdert/prøvd ut tiltak innenfor det
ordinære opplæringstilbudet før eleven tilmeldes PPT.

5.1 Fakta om skolenes arbeid
Kartleggingsrutinene, som er omtalt i punkt 3.1.1, skal avdekke om det er elever som
ikke har fått tilstrekkelig utbytte av den opplæringen som er gitt. Skolenes arbeid før
tilmelding til PPT er regulert av prosessen på spesialpedagogiske tiltak omtalt i punkt
3.1.1.
Skolens spesialpedagogiske team brukes til å drøfte tiltak rundt elever hvor en er
bekymret for om eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Teamet er
organisert på litt ulike måter på de fem skolene. På en skole består teamet av
sosiallærer og lærere med spesialpedagogisk ansvar for de ulike trinnene. På tre er det
rektor og spesialpedagogisk leder, og på den siste rektor og de to teamlederne, hvor
en spesialpedagogisk ansvarlig.
Rektorene vi har intervjuet og leder av PPT er entydige på at en gjennom de
tverrfaglige møtene får vurdert ulike tiltak for å tilpasse opplæringen. De opplyser også
at skolene nå i større grad prøver ut tiltak på skolen før de ber om sakkyndig vurdering.
PP-rådgiverne opplyser om at de i tverrfaglig møte på alle skolene drøfter tiltak for
elever der lærer er bekymret for læringsutbytte.
Hvorvidt skolene flytter ressurser ut fra behov som oppstår i løpet av skoleåret,
varierer. En av de fem skolene, hanne inneværende skoleår ressurser som ble brukt
fleksibelt gjennom skoleåret. De kunne dermed sette inn tiltak der det var behov og
når det var behov. Rektor ved en annen skole poengterte at de til nå ikke hadde vært
så flinke til å flytte ressurser i skoleåret. I tilbakemeldingen fra Utdanningsforbundet
blir det fra en skole påpekt at det er en utfordring at det ikke er økonomisk
handlingsrom for å fange opp elever som sliter underveis.
Skolene i Larvik skal dokumentere tiltak som er prøvd ut før de ber om en sakkyndig
vurdering av behov for spesialundervisning, både i pedagogisk rapport og
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henvisningsskjema, se nærmere i pkt. 3.1.1. For å undersøke praktiseringen av
rutinene har vi gjennomgått 33 elevmapper og 22 pedagogiske rapporter. Differansen
på 11 skyldes:
 8 saker var startet i barnehagen, skolen utarbeidet derfor ikke pedagogisk rapport.
 1 sak hvor foresatte ba om sakkyndig vurdering, uten at skolen var involvert i
forkant. Her var det ikke utarbeidet pedagogisk rapport.
 2 saker hvor pedagogisk rapport ikke var arkivert i elevmappen, men det fremgikk
av henvisningsskjema at rapporten var utarbeidet.
I fire av de 22 rapportene som ble undersøkt var det ikke beskrivelser av tiltak på
skolen for å tilpasse opplæringen. I en av de fire var et eksternt tiltak beskrevet, nemlig
at helsesøster var koblet inn. I alle rapportene har skolene dokumentert at det er
gjennomført kartlegginger. I rapportene er også elevens vansker beskrevet.
I tillegg var det to saker som var sendt i retur til skolen av PPT, fordi pedagogisk
rapport i utgangspunktet ikke var utarbeidet.
Hvor omfattende tiltak som er dokumentert prøvd ut varierer. Bruk av kurs er det mest
vanlige tiltaket. Noen har beskrevet organisatoriske tiltak og bruk av hjelpemidler som
benyttes for å tilrettelegge, samt hvordan oppgaver og lekser tilrettelegges. I en sak er
det opplyst at sykefravær har gjort arbeidet med tilpasset opplæring vanskelig.
I tillegg til pedagogisk rapport skal et henvisningsskjema til PPT fylles ut. Her skal
skolen også beskrive tiltak som er iverksatt og hva skolen kan tilby av tilpasset
opplæring. Undersøkelsen vår viste at et henvisningsskjema manglet i en elevmappe, i
tillegg til de to pedagogisk rapportene som alt er omtalt. I kvalitetssystemet er det
fastlagt at alle arkivverdige dokumenter som gjelder den enkelte elev, skal arkiveres i
den fysiske elevmappen. Dette var ikke fulgt opp i tre av sakene vi undersøkte.

5.2 Revisors vurderinger
Saksgjennomgangen viser at skolene prøver ut tiltak innenfor den ordinære
opplæringen, men at det er enkeltsaker hvor det mangler dokumentasjon. Manglende
dokumentasjon er ikke ensbetydende med at tiltak ikke er vurdert eller prøvd.
Informasjon fra skolene og PPT tyder på at skolene gjennom de tverrfaglige møtene får
drøftet tiltak for å tilpasse opplæringen for elevene. Det etablerte samarbeidet mellom
skolene og PPT mener vi kan bidra til at en får prøvd ut tiltak for å tilpasse
opplæringen.
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6 Læring og oppvekst
Hvordan er oppgavene som lå til resultatenheten Læring og oppvekst ivaretatt i dag?

6.1 Bakgrunn
Resultatenheten Læring og oppvekst ble etablert i 2005/2006. En rekke av tiltakene i
enheten var prosjektfinansiert, noe som gjorde at oppgavene ble endret i løpet av den
perioden enheten eksisterte. Læring og oppvekst hadde ansvar for tjenester til barn og
unge generelt og spesielt til barn og unge med behov for ekstra oppfølging for å
mestre livs- og læringssituasjonen.
Med virkning fra 01.01.11 ble enheten oppløst og oppvavene fordelt på Oppvekst og
Barne- og ungdomstjenester. Kommunestyret vedtok at ART skulle organiseres i
Oppvekst, og ressursteamet, miljøarbeiderne og Farris Naturskole ble lagt til Oppvekst.
20 I vedtaket bes det om at hensynet til samlokalisering vektlegges i den videre
prosessen. Ruskonsulent og forebyggende program ble overført til Barne- og
ungdomstjenester. Endringen innebar en forventet innsparing på ca. 3,3 millioner
kroner som skulle skje ved reduksjon av lederressurs og administrative kostnader,
samt husleie og utgifter til utstyr, jf. KST 185/10.

6.2 Oppgaver som lå til resultatenheten Læring og oppvekst
I 2010 hadde Læring og oppvekst en ruskonsulent og ansvar for bl.a. det forebyggende
programmet kjærlighet og grenser.21 Enheten forvaltet også storbymidler som
kommunen fikk tildelt, og hadde tilbud om temadager for elever og «trygg start» for
ungdomsskoleelever. Enheten bestod i tillegg av ressursteam, miljøarbeidere og
ansatte med ansvar for ART og helART i kommunen, jf. Årsevaluering 2010. Læring og
oppvekst hadde en viktig rolle i arbeidet med å bygge opp kompetanse og
implementere ART og helART i skoler og barnehager, jf. KST 185/10. Farris Naturskole
var også underlagt enheten.

20

ART står for Agression Replacement Training. ART er et program som brukes for å forebygge, redusere
og erstatte aggressiv atferd hos barn og ungdom. Det er en gruppebasert strukturert opplæringsmetode
for å trene sosial kompetanse. HelART brukes for å jobbe systematisk med faktorer som fremmer læring
og trivsel i barnehager og skoler i Larvik
21
Kjærlighet og grenser er et program rettet mot foreldre og barn for å styrke kommunikasjon og sosialt
samspill i familien og forebygge alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer.
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Læring og oppvekst hadde tilbud til elever om kurs på tre til fire kursdager med
aktiviteter av ulik art. Kursene ble gitt til elever med behov for ekstra oppfølging og
medelever uten spesifikke behov. Formålet var å gi eleven en luftlomme i
skolehverdagen og unngå stigmatisering, ved at medelever uten spesifikke behov
kunne være med på en slik kursrekke, jf. Prosjektrapport for Ressursteam i Larvik
kommune KST 086/09.
Læring og oppvekst hadde tilbud om deltidsplasser hvor elevene hadde en ukedag av
praktisk art som læring og oppvekst hadde ansvar for, mens de andre dagene var på
hjemskolen. Det var miljøarbeidere som utøvde de praktiske tiltakene, deltidsplassene
og kurstilbudet, jf. Prosjektrapport for Ressursteam i Larvik kommune KST 086/09.
Miljøarbeiderne i læring og oppvekst hadde ulik kompetanse. Noen var praktikere med
en fagkompetanse. Praktiske tiltak som miljøarbeiderne hadde ansvar for var bl.a.
bilverksted, villmarksliv, snekring, gårdsbruk og foto.
Enheten hadde ansvar for Farris Naturskole, som ga et tilbud til alle skoler og
barnehager i kommunen. Farris Naturskole disponerte utstyr som lavvo, kanoer, båter
og klatreutstyr. Naturskolen tok imot hele klasser/barnehagegrupper eller mindre
grupper som fikk tettere oppfølging av voksne. Farris Naturskole ga mulighet for
dagsbesøk eller besøk med overnatting.

Ressursteamet
Ressursteamet ble etablert i 2007 som et treårig prosjekt etter vedtak i
kommunestyret (KST 014/07). Det ble lagt opp til en bemanning i teamet på inntil 3
stillinger og en økonomisk ramme på 1,8 millioner kroner. Etableringen kom som følge
av at kommunestyret i sak KST 227/06, ba Rådmannen om en sak om eget kriseteam
for voldsepisoder i tilknytning til skolemiljøet. Ressursteamet ble bemannet av
personer med høyskoleutdanning som lærer og vernepleier, som alle hadde
videreutdanning i tillegg.
I mandatet til ressursteamet er prosjektmålet at alle elever får sin opplæring i regi av
hjemskolen.22 Ressursteamet er i mandatet gitt et koordinerende ansvar for alle
tilgjengelige ressurser innen skoledrift i Læring og oppvekst.

22

Mandatet er datert 19.04.2007 og er lagt ved KST 086/09.
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Ressursteamet ble evaluert i 2009. Kommunestyret fattet vedtak om at ressursteamet
skulle videreføres med samme omfang som i inneværende år, til ordinær drift f.o.m.
01.01.2010. Rådmannen ble i vedtaket bedt om å innarbeide de årlige kostnadene for
tiltaket på 1,8 millioner kroner, jf. KST 086/09. I saken er det opplyst om at
ressursteamet i 2009 består av 4 stillinger, 3 stillinger er finansiert av prosjektmidlene
og den siste av læring og oppvekst. Prosjektmidlene finansierte også en
leasingbilordning.
Da læring og oppvekst ble oppløst var det fem stillinger i ressursteamet.

Samarbeid
Ressursteamet etablerte en faggruppe med representanter for PMTO-Larvik, PPT og
ART-Larvik.23 Begrunnelsen for gruppen var faglig samarbeid og videreutvikle helhetlig
tenkning rundt arbeidet med barn og unge i Larvik, jf. Prosjektrapport for Ressursteam
i Larvik kommune KST 086/09. I rapporten er det også vist til at ressursteamet var en
viktig del i PPT sin tiltaksrekke på de tverrfaglige møtene.

6.3 Oppgaveløsning i dag
6.3.1 Barne- og ungdomstjenester
Ruskonsulenten ble overført til barne- og ungdomstjenester, som fortsatt har
stillingen. Arbeidsoppgavene er ifølge RE-leder for barne- og ungdomstjenester lite
endret. Stillingen har ansvar for rusforebyggende arbeid, tidlig intervensjonsprogram,
«ung til ung formidling» og «Av og Til» prosjektet. Stillingen har ikke lengre arbeid med
«rusmiddelpolitisk handlingsplan». Dette er lagt til omsorgstjenesten for rus og psykisk
helse.
De forebyggende programmene ivaretas nå av helsesøstertjenesten og åpen
barnehage. Barne- og ungdomstjenester fikk 2,8 årsverk for å ivareta de forebyggende
programmene. To av årsverkene er redusert i en nedbemanningsprosess p.g.a
reduksjon i budsjettramme. RE-leder opplyser at nedbemanningen er gjort på
tjenester som ikke var lovpålagt.

23

PMTO står for Parent Management Training Oregon er en metode for foreldreveiledning til familier
med barn i alderen 3 – 12 år med samspillvansker. Både familiesentrene og helsestasjonene i
kommunen har tilbud om foreldreveiledning. Enkelte av miljøarbeiderne på skolene jobber også med
dette i samarbeid med helsesøster.
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I andre tertialrapport 2012 er det vist til at flere forebyggende tiltak er avsluttet pr 2.
tertial på grunn av innsparinger. I rapporten er det påpekt at dette gir et dårligere
tilbud til barn, unge og foreldre. Kjærlighet og grenser ble avsluttet i 2012. RE-leder for
barne- og ungdomstjenester opplyser at det i etterkant er startet nye forebyggende
program, og kommunen har fått økt psykologressurs.
Tabell 2 Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (funksjon 232), konserntall.
Kilde: KOSTRA SSB

Pr innb. 0 – 5 år
Pr innb 0 – 20 år

Larvik
5 816
1 553

2012
Kom.gr. 13
6 188
1 723

2013
Larvik
6 187
1 654

Kom gr 14
6 417
1 784

Tabellen over viser at Larvik kommune har lavere netto utgifter til forebyggende
arbeid, helsestasjon og skolehelsetjeneste pr innbygger 0 – 20 år enn egen
kommunegruppe (kilde KOSTRA SSB). Siden 2009 har imidlertid veksten vært høyere i
Larvik enn for egen kommunegruppe, slik at forskjellen er redusert.

6.3.2 Oppvekst
Antall ansatte som jobber med ART og helART er redusert fra fem i Læring og oppvekst
til to i oppvekst. RE-lederne på oppvekst opplyser at behovet er redusert, som følge av
at ART er blitt implementert i skolen. Det er derfor nå to ansatte (1,6 årsverk) med
hovedansvar for ART i barnehage. Kommunen har ikke jobbet like lenge med ART i
barnehagen som i skolen.
Ressursteam, miljøarbeidere og Farris Naturskole var en egen enhet i ett av
oppvekstområdene i 2011. Personalet ble flyttet fra lokalene på Sentrum skole til
kommunale lokaler på Tjøllingvollen, jf. arbeidsmiljøutvalget sak 006/11. Av saken
fremgår det at ressursteam/miljøarbeidere (inklusiv Farris Naturskole) i 2011 bestod av
til sammen 13,55 årsverk. Ressursteamet utgjorde 5 årsverk og Farris Naturskole 1
årsverk. I 2011 hadde ressursteam/miljøarbeidere et merforbruk på ca 2 millioner
kroner, og det var derfor nødvendig å spare inn 4 årsverk i 2012. Administrasjonen la
til grunn at ressursteamets opprinnelige bemanning fra 2007 på tre årsverk skulle
videreføres, samt 1 årsverk til Farris Naturskole. Antall miljøarbeidere ble satt til 7 og
fordelt på de tre oppvekstområdene, jf. arbeidsmiljøutvalget sak 006/11.24

24

Vi har ikke fått tall på årsverk som miljøarbeiderne fra læring og oppvekst utgjør i dag, men ut fra
tallene i arbeidsmiljøutvalgets sak 006/11 er det 6,55 årsverk.
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Miljøarbeiderne er fordelt på flere skoler, men alle skoler har ikke miljøarbeider. Det
er rektor på den enkelte skole som disponerer miljøarbeideren i den tiden
vedkommende er på skolen. Rektorene oppgir at miljøarbeideren brukes til oppfølging
av enkeltelever, grupper eller trinn med utfordringer. I perioden etter
omorganiseringen har det vært noe ustabilitet i miljøarbeiderstillingene, slik at enkelte
skoler som egentlig skal ha tilgang på miljøarbeider ikke har hatt det i praksis.
Antall årsverk som ivaretar oppgavene til ressursteamet er redusert fra fem til tre.
Stillingene omtales nå som miljøterapeuter. Miljøterapeutene opplyser at de arbeider
etter de samme prinsipper og verdier som de gjorde da ressursteamet var del av
Læring og oppvekst. En forskjell er at de ikke lengre jobber i team, men er plassert på
ulike skoler. Miljøterapeutene mener selv dette svekker den tverrfaglige kompetansen.
Sakene fordeles nå geografisk, mens de tidligere ble fordelt ut fra spiss-kompetansen
til den enkelte i ressursteamet.25 Tidligere kunne de også være to som jobbet sammen
om en sak.
Miljøterapeutene opplyser at de ikke har noe kapasitetsproblem, men får håndtert alle
henvendelser/saker som blir meldt til dem.
Miljøterapeutene disponerer ikke lengre kursplasser eller deltidsplasser, og de har ikke
egne lokaler som kan brukes i arbeidet med enkeltelever.

Skolenes bruk av miljøterapeuter (tidligere ressursteam)
Alle rektorene er spurt om bruk av miljøterapeutene i dag. Det er betydelig variasjoner
i hvor mye skolene bruker dem, fra ukentlig til å bruke dem i en til to saker i året.
Miløterapeutene brukes i enkeltsaker, til elevgrupper/klasser, til veiledning av
personalet og i samarbeid med helsesøster og familiesenter. Flertallet opplyser at de
brukes etter behov, nå som tidligere. Noen skoler har opplyst at de brukes mer nå,
fordi miljøterapeutene er tettere på skolene. En rektor presiserer at miljøterapeutene
brukes mer, men i mindre komplekse saker enn tidligere fordi skolemiljøet er bedret.
Ingen av rektorene vi intervjuet har erfart at miljøterapeutene ikke har hatt kapasitet
til å bistå i saker hvor de er bedt om hjelp. En av rektorene vi intervjuet opplyste
imidlertid om at de har brukt miljøterapeuten noe mindre den siste tiden, fordi det har
vært lite kontinuitet i stillingen.

25

En sak kan være samarbeid og tiltak rundt en enkelt-elev med adferdsproblemer og/eller veiledning
av lærere i en klasse som har utfordringer
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Både miljøterapeutene selv og rektorene viser til at bruken av miljøterapeutene er
endret. Da ressursteamet ble startet var det et tiltak for å mestre utfordringer knyttet
til atferd i ungdomsskolen, mens miljøterapeutene nå brukes helt ned på 1. trinn.
Miljøterapeutene opplyser at de nå har flest saker i barneskolen.
En av rektorene vi intervjuet opplyser at de ikke har hatt behov for miljøterapeuten
etter omleggingen, men at de bruker den nå i en sak. De andre er tydelige på at
miljøterapeutene nå jobber tettere med skolene og at det er en positiv endring. Det
ble av en rektor påpekt at det ikke er noe nytte i tiltak som virker utenfor skolen,
dersom det ikke bidrar til å løse problemet på skolen. Endringen som er gjort ved at
skolene nå i større grad disponerer miljøterapeuten, var ønsket av rektorene.
En av de ansvarlige for spesialpedagogiske tiltak på skolene, trekker frem at det er
positivt at miljøterapeutene nå er mer ute på skolene for å gi veiledning til assistenter,
lærere og foreldre. Dette var de i mindre grad tidligere. Da var det imidlertid tilbud
utenom skolen, som enkeltelever kunne ha god nytte av.

Skolenes bruk av miljøarbeider
Rektorene på alle skolene er spurt om bruk av miljøarbeider. Svarene viser at skoler
som har miljøarbeider, bruker dem i oppfølging av enkeltelever og grupper. En av
skolene har også oppgitt at miljøarbeider brukes på SFO.
En av rektorene vi intervjuet, opplyser at de har god nytte av miljøarbeider når
vedkommende er på skolen, men det har vært litt lite kontinuitet i stillingen. De har
miljøarbeider en dag i uka, men de kunne hatt nytte av en miljøarbeider på heltid.
Rektoren opplyser at det er noe lettere å få organisert praktiske tiltak når de selv
disponerer miljøarbeideren, enn da miljøarbeideren var del av læring og oppvekst. En
av de andre rektorene opplyser at miljøarbeideren brukes aktivt i samarbeid med
helsesøster i tilknytning til arbeid med foreldreveiledning (PMTO). En av de utvalgte
skolene har ikke hatt miljøarbeider den siste tiden, fordi stillingen har stått ubesatt. En
annen har ikke miljøarbeider ved skolen.
En av PP-rådgiverne opplyser at det er utstrakt bruk av miljøarbeiderne til tiltak som er
drøftet i tverrfaglig møte, på de skolene vedkommende jobber. Svarene fra de andre
PP-rådgiverne viser at bruk av miljøarbeider i liten grad er tema i tverrfaglig møte.
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Samarbeid
Det er etablert et fast samarbeidsmøte for RE-ledere med ansvar for tjenester til barn
og unge i Larvik, samt et eget samarbeidsprosjekt mellom PPT og oppvekst.
Flertallet av PP-rådgiverne vi har fått svar fra, har ikke opplevd noen endring i
samarbeidet med miljøterapeutene (tidligere ressursteam). En opplyser at
samarbeidet er blitt klart bedre, mens en annen at det er noe mindre samarbeid nå.

6.4 Oppsummering
Fra å ha hatt en egen enhet med et spesielt ansvar, har oppgavene som lå til enheten
nå blitt lagt ut til virksomheter med ansvar for de lovpålagte oppgavene, som skoler og
helsestasjoner. Omfanget av forebyggende program er noe redusert.
Gjennomføringen av oppgavene knyttet til skole, er nå styrt av rektorene på de ulike
skolene. Ressursteamet ble opprinnelig opprettet med tre stillinger, og denne
ressursen er videreført. Den fjerde stillingen som var etablert før ressursteamet gikk
fra å være prosjekt til å være del av den ordinære driften (KST 086/09), er ikke
videreført.
Ut fra informasjonen vi har fått, har miljøterapeutene (det tidligere ressursteamet)
kapasitet til å håndtere de sakene skolene ber om assistanse på.
Miljøterapeutene opplyser at de jobber på samme måte som tidligere, men de
disponerer ikke lengre de tiltakene som lå i læring og oppvekst (kursdager og
deltidsplasser). Kommunen har ikke lengre tilbud om kursdager eller deltidsplasser
utenfor hjemskolen. Mange av skolene har miljøarbeider som kan brukes til tiltak av
praktisk art på den enkelte skole, som del av arbeidet med tilpasset opplæring.
Tilbudet ved Farris Naturskole er uendret.
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7 Konklusjoner og anbefalinger
7.1 Konklusjoner
Har Larvik kommune rutiner/system for å ivareta kravet om tilpasset opplæring, og
vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
Kommunen har etablert et system som i hovedsak ivaretar krav satt til tilpasset
opplæring. Kommunen bør få fastlagt tydeligere rammer for arbeidet med lokale
læreplaner. Det er dessuten behov for å oppdatere noen av rutinene. Deler av dette
arbeidet er alt startet. I tillegg mener vi at kommunen kan legge bedre til rette for å
sikre systematsik oppfølging av mangler. Resultatoppfølgingssamtalene bør sees i
sammenheng med kommunens styrings- og rapporteringssystem.

I hvilken grad har skolene tiltak for å ivareta krav om tidlig innsats,
underveisvurdering og tilpasset opplæring?
Larvik kommune har iverksatt flere tiltak som bidrar til at skolene kan gi tilpasset
opplæring i tråd med kravene i opplæringsloven. Larvik kommune har styrket
lærertettheten for 1. – 4. trinn noe, i samsvar med kravene i opplæringsloven. Skolene
gjennomfører i stor grad elevsamtaler, foreldresamtaler og gir halvårsvurderinger.
Kommunen har også igangsatt et arbeid med å bedre vurderingspraksisen slik at den i
større grad kan bidra til å gi elevene vurderinger som bidrar til læring.

I hvilken grad sikrer skolene at det prøves ut tiltak innenfor ordinær opplæring i
arbeidet med å vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
Undersøkelsene våre viser at skolene i relativt stor grad prøver ut tiltak innenfor
ordinær opplæring. Samarbeidet mellom PPT og skolene og bruk av de tverrfaglige
møtene, kan gi et godt grunnlag for å sikre at det prøves ut tiltak innenfor ordinær
opplæring i arbeidet med å vurdere elevenes behov for spesialundervisning.

Hvordan er oppgavene som lå til resultatenheten Læring og oppvekst ivaretatt i dag?
Ansvarsområdene er videreført og fordelt på flere enheter. De er nå lagt til enheter
som har ansvar for tjenester til barn og unge generelt.
Antall ansatte som ivaretar noen av de konkrete oppgavene, bl.a. miljøterapeutene, er
redusert, men oppgavene er også organisert på en annen måte.
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Ut fra informasjonen vi har samlet inn, får skolene den bistanden de har behov.
Tiltakene som iverksettes er tettere knyttet til arbeidet på skolene. Larvik kommune
har ikke tilbud om kurs og deltidsplasser utenfor hjem-skolen, slik Læring og oppvekst
hadde.

7.2 Anbefalinger
Vi mener at kommunen bør:
 sikre at kvalitetssystemet inneholder nødvendige og oppdaterte rutiner
 sørge for at skolene har et hensiktsmessig system for å melde mangler og sikre
nødvendige oppfølgingstiltak
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Litteratur og kildereferanser
Lover og forskrifter:
 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven).
 Lov 1998-07-17 nr 16: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova)
 Lov-1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
 Forskrift 26. juni 2006 nr 724: Forskrift til opplæringslova







Veiledere
Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet 2012
Forsvarlig system § 13-10 – Veileder om kravet til skoleeiere,
Utdanningsdirektoratet
Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner. Utdanningsdirektoratet
Vurdering på barnesteget – Nå gjelder det. Utdanningsdirektoratet (2011)
Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring – Nå gjelder det.
Utdanningsdirektoratet (2011)

Offentlige dokument:
 Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen
 Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap
 Meld. St. 19 (2009-2010) Tid til læring
 St. meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen
 St.meld.nr.16 (2006-2007) …og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang lærin
 St. meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring
 Ot.prp. nr. 55 (2003-2004) om lov om endringar i opplæringslova
 Ot.prp. nr. 46 (1997-98): Om lov om grunnskolen og den vidaregåande
opplæringa (opplæringslova)
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier
Har Larvik kommune rutiner/system for å ivareta kravet om tilpasset opplæring og
vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
I St.med.nr. 30 (2003-2004) står det at: «Likeverdig, inkluderende og tilpasset
opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Det betyr at opplæringen må være
tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling.
Elever og lærlinger er ulike, og derfor har de ulike behov og forutsetninger. Et likt
tilbud for alle gir ikke et likeverdig tilbud. For å gi et likeverdig tilbud, må skolen gi en
variert og differensiert opplæring».

Forsvarlig system
Opplæringsloven sier at kommunen som skoleeier skal oppfylle barns rett til
grunnskoleopplæring, jf. oppl. § 13-1. For å ivareta denne plikten, må kommunen blant
annet følge med på om opplæringen er i tråd med lovverket, og iverksette tiltak
dersom den ikke er det. Dette gjøres tydelig i lovens § 13-10 hvor det står at:
Kommunen (…) skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og
forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen (…) skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp
resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet
gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein
årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til
læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs.
kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. 26

Et av hovedformålene med kravene til forsvarlig system er å bidra til kvalitetsutvikling
hos skoleeierne. Et forsvarlig system er primært et kvalitetssikringssystem, men det vil
også kunne være et hensiktsmessig verktøy for kvalitetsutvikling. Systemet skal ta opp
i seg systemarbeid rundt kvalitetsforbedring av opplæringen knyttet til det nasjonale
kvalitetssystemet, jf. veileder om kravet til forsvarlig system. 27

26

Kravet til forsvarlig system trådde i kraft 1. september 2004. Kravet om årlig tilstandsrapport trådde i
kraft 1. august 2009.
27
Det ble i 2004 etablert et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) som omfatter nasjonale prøver,
kartleggingsprøver, eksamensresultater, brukerundersøkelser, internasjonale undersøkelser, statlig
tilsyn og nettstedet skoleporten. Systemet skal bidra til kvalitetsutvikling, åpenhet og dialog om skolens
virksomhet. Det skal også gi grunnlag for kvalitetsutvikling av den enkelte skole.
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Det er ikke lagt føringer på hvordan systemet skal være, utover at det skal være
forsvarlig. Et forsvarlig system er et system som er egnet til å avdekke eventuelle
forhold i strid med lov og forskrift og som sikrer at det blir iverksatt adekvate tiltak der
det er nødvendig. Et forsvarlig system forutsetter jevnlig resultatoppfølging og
vurdering av om lovverket blir fulgt, jf. Ot.prp. nr 55 (2003-2004).
Ifølge veileder om kravet til forsvarlig system bør følgende elementer inngå i systemet:
 Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til
regelverkets gjennomføring.
 Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling
(eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen mellom de
ulike ansvarsnivåene må være klargjort.
 Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere regelverket
og til å ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av
regelverket.
 Rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for rapporteringer og
tilbakemeldinger.
 Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand og/eller avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og
forskrifter.
 Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt
rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger.
 Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten.
 Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet
for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i
virksomheten.
Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig.
For å være egnet til å avdekke mangler og sikre adekvate oppfølgingstiltak, må
systemet sikre at risiko og mangler rapporteres til skoleeier, og systemet må være
kjent, tilgjengelig og i bruk blant skoleledelse og ansatte.
For å besvare problemstillingen om forsvarlig system, har vi utledet følgende
revisjonskriterier:


Skoleeier skal ha et forsvarlig system som sikrer at skolene ivaretar krav om
tilpasset opplæring, herunder krav til:
a. tidlig innsats
b. underveisvurdering
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c. arbeid med lokale læreplaner
d. vurdering og utprøving av opplæringstilbudet før eleven tilmeldes PPT
Systemet skal ha rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for
rapporteringer og tilbakemeldinger
Systemet skal være egnet til å avdekke mangler og oppfølgingstiltak

Kravene i opplæringsloven om tilpasset opplæring blir omtalt i tilknytning til de to
neste problemstillingene.

I hvilken grad har skolene tiltak for å ivareta krav om tidlig innsats,
underveisvurdering og tilpasset opplæring?
Tilpasset opplæring
Kunnskapsløftet (skolereformen som ble innført i 2006) legger til grunn at tilpasset
opplæring er en nøkkelfaktor for å bedre elevens faglige prestasjoner. Det
understrekes at tilpasset opplæring ikke er et mål, men et virkemiddel for læring. Det
betyr at opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkelte elevens kompetansenivå og
legges til rette slik at han/hun får tilfredsstillende utbytte. Retten til tilpasset
opplæring er forankret i opplæringsloven. I § 1-3 står det: «Opplæringa skal tilpassast
evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven (…).
I følge Utdanningsdirektoratets veileder for lokalt læreplanarbeid, kjennetegnes
tilpasset opplæring av variasjon: «Variasjon kan knyttes til differensiering som begrep.
Å differensiere betyr å skille ut, eller å skjelne mellom, for å skape forskjell og ulikhet
innenfor en opplæring. Å bruke ulike, det vil si differensierte, arbeidsoppgaver,
differensiert lærestoff, ulik intensitet, forskjellig organisering, ulike læremidler og
arbeidsmåter får sin funksjon ved at en på den måten kan satse på en god
fellesundervisning som skaper optimale læringsmuligheter.»
Læreplanene i Kunnskapsløftet (LK06) forutsetter et lokalt arbeid med læreplanene.
Dette arbeidet er en del av arbeidet med tilpasset opplæring. Det skal velges innhold
og arbeidsmåter som kan realisere kompetansemålene i læreplanen til beste for den
enkelte elev. Lærerens kompetanse og kjennskap til elever og lokale forhold er
avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Det er skoleeier som er ansvarlig for at den
enkelte skole organiserer det lokale arbeidet med læreplanene slik at opplæringen er i
tråd med LK06. Skoleeier kan fastsette lokale læreplaner i fagene som ramme for den
enkelte skoles videre arbeid med planer for opplæringen, men dette kan også gjøres
på den enkelte skole, jf. veiledning i lokalt arbeid med læreplaner.

Telemark kommunerevisjon IKS

48

Tilpasset opplæring – Larvik kommune

Det lokale arbeidet med læreplaner omfatter også årsplanlegging på den enkelte skole,
planer for bestemte perioder eller temaer og løpende planlegging av det pedagogiske
arbeidet med elevene, jf. veiledning i lokalt arbeid med læreplaner.
Tidlig innsats
I St.meld.nr. 16 (2006-2007) 28 pekes det på behovet for to former for tidlig innsats i
skolen. Det ene gjelder elever som har problemer med opplæringen – uavhengig av
alder. Her bør det settes inn en ekstra innsats så snart som mulig. Det andre gjelder
ekstra innsats på et tidlig tidspunkt i opplæringsløpet. For begge disse elevgruppene
kan forsterket opplæring i en tidlig fase, bedre elevenes ferdigheter og læringsutbytte
og redusere behovet for spesialundervisning senere.
I St.meld.nr.31 (2007-2008)29 har utdanningsmyndighetene tatt tak i behovet for
forsterket opplæring i den tidlige fasen av opplæringsløpet. Det vises til at mange barn
ikke tilegner seg grunnleggende lese- og regneferdigheter i de første skoleårene.
I oppfølgingen av stortingsmeldingen ble det satt i verk flere konkrete tiltak. Det
omfattet blant annet økt timetall i norsk, matematikk og engelsk, og innføring av
retten til gratis leksehjelp to timer per uke for 1. – 4.trinn. Leksehjelpen er ikke del av
opplæringen, og det stilles ikke krav til pedagogisk kompetanse, jf. merknad til § 1A i
forskrift til opplæringsloven. Videre trådde følgende bestemmelse i kraft: «På 1. til 4.
trinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk (…) og matematikk
mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak
dugleik i lesing og rekning.», jf. oppll. § 1-3.
I forarbeidene til denne bestemmelsen legges det vekt på at forsterket opplæring
innføres som en plikt for kommunen, men ikke som en tilsvarende individuell rettighet
for eleven. Det understrekes at plikten til forsterket opplæring skal være en ytterligere
styrking av den tilpassede opplæringen. Videre står det at denne plikten ikke fører til
endringer i elevenes rett til tilpasset opplæring eller til spesialundervisning. At den
tilpassede opplæringen «mellom anna» innebærer særlig høy lærertetthet, gjør at en
både må vurdere utvidet lærertetthet og andre tiltak. Som ved all tilpasset opplæring
er det skoleeier som skal vurdere og vedta det nærmere innholdet. Det kan være flere
lærere, individuell oppfølging eller særlige kurs/grupper, jf. Ot.prp.nr.55 (2008-2009).30

28

Fullt navn: St.meld.nr.16 (2006-2007) …og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring
Fullt navn: I St.meld.nr.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen
30
Fullt navn: Ot.prp.nr.55 (2008-2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova
29
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Vurdering
Arbeidet med tilpasset opplæring gjennom hele grunnskoleløpet og arbeidet med
forsterkede opplæring i de første skoleårene, er avhengig av en god og systematisk
vurderingspraksis.
Denne sammenkoplingen ser vi tydelig i følgende dokumenter. I forskrift til
opplæringsloven står det: «Undervegsvurdering skal brukast som eit reiskap i
læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring….», jf. § 3-11.
I St.meld.nr.16 (2006-2007) legges det vekt på at systematisk vurdering og målrettet
oppfølging av læringsutviklingen, er viktig fra starten av opplæringsløpet.
Elever i grunnskolen har i lengre tid hatt rett til vurdering, jf. § 3-1 i forskrift til
opplæringsloven. Denne retten ble ytterligere presisert i 2009. Formålet med
vurderingen ble tydeliggjort, og det ble et klarere skille mellom retten til
underveisvurdering og sluttvurdering, jf. § 3-1.
Når det gjelder underveisvurdering sier forskrift til opplæringsloven følgende:
o «Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både
munnleg og skriftleg. (…) Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt
informasjon om kompetansen til eleven (…) og skal givast som meldingar med
sikte på fagleg utvikling.», jf. § 3-11.
o «Eleven (…) har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med
kontaktlæraren (…) om si utvikling i forhold til kompetansemåla i faga.», jf. § 311.
o «Eigenvurdering til eleven (…) er ein del av undervegsvurderinga. Eleven (…)
skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg
utvikling.» ,jf. § 3-12
o «Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne
kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal
også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget.» jf. § 313.
o «Frå 8.årstrinnet skal alle elevar kvart halvår få halvårsvurdering med karakter i
fag og orden og i åtferd dokumentert skriftleg.» jf. § 3-16.
I forbindelse med innføringen av disse presiseringene, ble det utarbeidet en veileder
for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet/videregående skole31. Den innledende
31

Fullt navn: «Nå gjelder det – vurdering for barnetrinnet», og «Nå gjelder det – vurdering for
ungdomstrinnet og i videregående opplæring», Utdanningsdirektoratet 2010
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delen i disse dokumentene er felles, og her understrekes det at underveisvurderingen
har tre formål. Den skal ha læring og utvikling som mål, være løpende og systematisk,
og være et grunnlag for å tilpasse opplæringen. Hensikten er å få til en dynamikk i
opplæringssituasjonen der læreren – gjennom sitt vurderingsarbeid – skaffer seg god
kjennskap til elevens kompetanse, og bruker det som grunnlag for å tilpasse
opplæringen til eleven, mens eleven på sin side gjøres kjent med målene for
opplæringen, kravene til gjennomføringen og kriteriene for vurderingen.
Foreldrene har to ganger i året rett til en planlagt og strukturert samtale med
kontaktlærer om hvordan eleven arbeider daglig og elevens kompetanse i fagene,
samt utvikling i lys av den generelle delen av læreplan og formålet med opplæringen.
Samtalen med foreldrene kan sees i sammenheng med elevsamtalen og
halvårsvurderingen, jf. forskrift til opplæringsloven § 20-3.
Basert på ovennevnte har vi utledet følgende revisjonskriterier:




Skolene skal ha en ekstra innsats rettet mot elever på 1. – 4. trinn med svake
ferdigheter i lesing og regning
Skolene skal gi systematisk og kontinuerlig underveisvurdering, herunder
halvårsvurdering og halvårlige elevsamtaler.
Underveisvurderingen skal danne grunnlag for tilpasset opplæring

I hvilken grad sikrer skolene at det prøves ut tiltak innenfor ordinær opplæring i
arbeidet med å vurdere elevenes behov for spesialundervisning?
Skolen/læreren forpliktet til kontinuerlig å vurdere elevens læringsutbytte, jf. forskrift
til opplæringsloven § 3-11. Dersom det er usikkert om eleven har utbytte av
opplæringen, skal kontaktlærer melde fra til rektor. De har i felleskap ansvar for å
vurdere elevens utbytte.
Når det gjelder den ordinære undervisningen, står det i en veileder om
spesialundervisning32 at flere forhold bør kartlegges ved mistanke om at en elev ikke
har tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Det gjelder målene for opplæringen,
innholdet i opplæringen, arbeidsmåtene, og rammefaktorer som gruppestørrelse,
antall lærere mm. Basert på denne kartleggingen bør det blant annet vurderes om
32

Jf. Spesialundervisning – veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet 2009.
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eleven kan få et tilfredsstillende utbytte dersom den ordinære opplæringen tilpasses
ytterligere. Resultatene av kartleggingen skal inngå i den pedagogiske rapporten som
eventuelt sendes PPT. Den pedagogiske rapporten tjener også som dokumentasjon på
hva som er gjort fra skolens side.
I St.meld.nr.18 (2010-2011)33 pekes det på behovet for å tydeliggjøre skolens plikt til å
vurdere elever som kanskje ikke har utbytte av den ordinære undervisningen og prøve
ut tiltak – før en sak tilmeldes PPT. Sommeren 2013 trådde følgende bestemmelse i
kraft: «Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innafor det ordinære
opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort
sakkunnig vurdering.», jf. oppll.§ 5.4.
Vi har utledet følgende revisjonskriterium
 Skolene skal dokumentere at det er vurdert/prøvd ut tiltak innenfor det
ordinære opplæringstilbudet før eleven tilmeldes PPT.

33

Fullt navn: St.meld.nr. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring
Den praktiske gjennomføringen
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartbrev til Larvik kommune 21.10.13.

Innsamling og bearbeiding av data
Vi har foretatt intervjuer og gjennomgang av pedagogiske rapporter og dokumentasjon
på underveisvurdering ved fem utvalgte skoler: Berg, Valby, Østre Halsen, Kvelde og
Hedrum barneskole. Vi valgte skoler som falt innenfor en eller flere av
utvalgskriteriene:
 skoler med barnetrinn,
 1 – 10 skole,
 høyt omfang av spesialundervisning,
 lav lærertetthet,
 høy andel elever meldt til PPT sammenlignet med andelen som får tilråding om
spesialundervisning.
Det opprinnelige utvalget ble justert av hensyn til at noen skoler allerede var plukket
ut til et tilsyn om barnevern i regi av fylkesmannen.
Vi ba skolene om lister over elver som var meldt til PPT for sakkyndig vurdering høsten
2013 og skoleåret 2012/13. På fire av skolene var dette til sammen 27. Her ble alle
elevmappene gjennomgått. På den femte skolen foretok vi et tilfeldig utvalg på 6
saker, som utgjorde 1/3 av sakene. Til sammen var dette 33 saker. Antall saker er noe
lavt, men siden det utgjør alle saker på fire av skolene, mener vi at antallet er
tilstrekkelig.
På skolene gjennomgikk vi også dokumentasjon på underveisvurdering på to tilfeldig
valgte trinn.
Vi har i tillegg foretatt to intervju med de to RE-lederne på oppvekst, samt leder av PPT
og de to miljøterapeutene i kommunen (tidligere ressursteam). Det er i
utgangspunktet tre miljøterapeuter. Den tredje er i permisjon, og det foregikk en
ansettelsesprosess for et engasjement da intervjuet ble gjennomført.
På de fem skolene intervjuet vi rektor. I tillegg var teamleder og/eller
spesialpedagogisk ansvarlig med på intervjuene ved fire av skolene. Det ble utarbeidet
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en delvis strukturert intervjuguide. Det at den er delvis strukturert innebærer at det er
noen felles faste spørsmål, men med mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål.
Det er utarbeidet referater fra intervjuene, og de som er intervjuet har fått referatene
til godkjenning for å hindre feil i faktagrunnlaget.
I tillegg til intervjuene er det utarbeidet et sett av spørsmål til rektorene ved de andre
skolene. Spørsmålene gjelder bruk av miljøarbeider, miljøterapeut, arbeid med lokale
fagplaner, kartlegginger og overgangsrutinen barnehage og skole. Det er også sendt
spørsmål til PP-rådgivere om bruk av tverrfaglig møte og kjennskap til/samarbeid med
miljøterapeuter og miljøarbeidere. Vi har i tillegg innhentet informasjon fra leder for
Barne- og ungdomstjenester om oppgavene de fikk overført fra Læring og oppvekst.
For å begrense ressursbelastningen i den enkelte skole og samtidig få informasjon også
fra lærerne, valgte vi å innhente informasjon fra hovedtillitsvalgt for lærene i
kommunen. Vi utarbeidet spørsmål knyttet til arbeid med tilpasset opplæring. Det er
kun Utdanningsforbundet som har hovedtillitsvalgt i kommunen. Hovedtillitsvalgt
valgte å be de tillitsvalgte drøfte spørsmålene med egne medlemmer på skolene og vi
har fått svar fra 18 skoler.
Vi har i tillegg gjennomgått årsplaner som ligger på skolenes hjemmesider for to trinn i
engelsk og norsk og arbeidsplaner for to trinn.
Vi har gjennomgått kommuneplanens samfunnsdel, strategidokument og
tertialrapporteringer fra 2011, 2012 og 2013. Her har vi kun sett på områder som
gjelder skole. I tillegg har vi gjennomgått Tilstandsrapport for 2011/12 og 2012/13 og
Kvalitet i skolen 2011 – 2013 og 2014 – 2016. Vi har gjennomgått dokumentasjon i
kommunens kvalitetssystem og på oppvekst sine intranettsider. I tillegg har vi sett på
politiske saker i perioden, saker knyttet til skole og den tidligere resultatenheten
Læring og oppvekst.
Vi har analysert tall i KOSTRA (KOmmune STat RApportering) og sammenlinget tall på
Grunnskoleopplæring for Larvik kommune med tall for kommunegruppe 13, som er
store kommuner utenom de fire største byene. Vi har i tillegg brukt tall fra GSI
(grunnskolens informasjonssystem) på bl.a. spesialundervisning og resultater fra
elevundersøkelsen gjennomført høsten 2013.
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Pålitelighet og relevans
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at
informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Altså at det er samlet inn data som
er egnet for å svare på problemstillingene som er reist, og at innsamling av data skal
skje så nøyaktig som mulig.
I prosjektet har vi brukt både skriftlige kilder og informasjon hentet fra ulike
informanter. Dette gjøres bevisst for å få større sikkerhet for informasjonen som er
samlet inn. Dette er også en årsak til at vi har innhentet noe informasjon fra alle
rektorene, fra PP-rådgivere og Utdanningsforbundet. Dersom vi har flere ulike kilder
som gir samme informasjon, styrker dette undersøkelsens relevans og pålitelighet.
Det å utarbeide delvis strukturerte intervjuguider og bruke referat etter intervju som
er bekreftet av dem som er intervjuet, er tiltak for å styrke påliteligheten.

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om
revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon34.
RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det
sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data,
vurderinger og konklusjoner.
Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i
samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1
Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av
regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne
forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i
samsvar med kravene i RSK 001.

34

Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar
2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og
internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit
Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).
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Vedlegg 4: Elevundersøkelsen – høst 2013
Elevens kjennskap til grunnlaget for vurdering – svarfordeling på spørsmål i elevundersøkelsen
I alle eller
de fleste
fag %

I mange fag I noen fag
%
%

I svært få
fag %

Ikke i noen
fag %

Snitt

Andel
som har
svart

4,13
4,15
4,16
4,16

*
*
*
*

Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?
Nasjonalt
K.gr. 13
Vestfold
Larvik

40,93
41,72
41,99
41,63

37,32
37,24
37,86
37,89

16,75
16,16
15,66
15,66

3,84
3,81
3,54
4,11

1,16
1,07
0,94
0,71

Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes.
Nasjonalt
K.gr. 13
Vestfold
Larvik

36,32
37,38
38,23
40,73

40,14
39,97
40,14
38,5

18,27
17,64
16,96
16,36

4,01
3,87
3,73
3,55

1,26
1,14
0,94
0,87

4,06
4,09
4,11
4,15

*
*
*
*

2,4
2,32
1,96
2,07

3,92
3,93
3,96
3,95

*
*
*
*

3,74
3,76
3,79
3,84

*
*
*
*

Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?
Nasjonalt
K.gr. 13
Vestfold
Larvik

34,51
35,15
36,09
37,31

34,88
34,7
34,71
33,10

20,78
20,44
20,19
19,22

7,44
7,35
7,04
8,31

Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?
Nasjonalt
K.gr. 13
Vestfold
Larvik

30,27
30,93
31,26
33,21

31,3
31,28
32,31
31,85

24,29
23,8
23,66
23,32

10,77
10,73
9,87
9,06

3,37
3,27
2,91
2,57

* Spørsmålet er stilt alle som har deltatt.

Svarfordeling på spørsmål om tilpasset opplæring/elevenes opplevelse av mestring.
I alle eller
de fleste
fag %

I mange fag
%

I svært få fag
I noen fag %
%

Ikke i noen
fag %

Snitt

Andel
som har
svart

Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne
Nasjonalt
K.gr. 13
Vestfold
Larvik

48,08
49,65
50,5
50,97

38,8
38,13
38,16
37,11

10,31
9,66
8,94
9,29

1,5
1,34
1,35
1,56

1,31
1,22
1,05
1,07

4,31
4,34
4,36
4,34

*
*
*
*

6,22
6,23
5,97
5,79

4,08
4,09
4,12
4,13

*
*
*
*

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære
Nasjonalt
K.gr. 13
Vestfold
Larvik

46,98
47,97
49,09
49,83
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31,88
31,54
31,04
30,72

9,14
8,69
8,25
7,61

5,78
5,47
5,65
6,05
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Tilpasset opplæring – Larvik kommune

I alle eller
de fleste
fag %

I mange fag
%

I noen fag %

I svært få fag
%

Ikke i noen
fag %

Snitt

Andel
som har
svart

Tenk gjennom når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du
det som læreren gjennomgår og forklarer
Nasjonalt 15,7
61,22
19,33
3,18
0,57
3,88
*
K.gr. 13
16,35
61,83
18,3
2,97
0,55
3,9
*
Vestfold 15,85
62,01
18,63
3,06
0,44
3,9
*
Larvik
15,84
60,76
19,7
3,21
0,49
3,88
*
Får du nok utfordringer på skolen?
Nasjonalt
K.gr. 13
Vestfold
Larvik

33,17
33,7
34,87
36,53

38,71
39,04
38,82
37,95

22,12
21,5
20,54
19,59

4,96
4,78
4,85
4,96

1,05
0,98
0,93
0,97

3,98
4,0
4,02
4,04

*
*
*
*

Får du lekser som du greier å gjøre på egenhånd?
Nasjonalt 41,08
38,16
16,23
3,68
0,85
4,15
*
K.gr. 13
42,17
38,22
15,40
3,4
0,81
4,18
*
Vestfold 42,26
37,93
15,47
3,58
0,75
4,13
*
Larvik
40,91
37,54
16,6
3,93
1,02
4,13
*
Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egenhånd. Hvor ofte klarer
du oppgavene alene?
Nasjonalt 13,67
68,05
16,07
1,87
0,34
3,93
*
K.gr. 13
13,93
68,81
15,24
1,73
0,3
3,94
*
Vestfold 12,9
68,74
16,24
1,88
0,24
3,92
*
Larvik
12,59
68,54
16,48
2,04
0,34
3,91
*
Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter
Nasjonalt
K.gr. 13
Vestfold
Larvik

7,51
7,88
7,8
8,39

17,94
18,59
18,1
16,93

35,68
35,53
36,16
35,02

Verken
Helt uenig
Litt uenig % enig eller
%
uenig %

30,28
29,74
29,98
31,33
Litt enig %

8,58
8,26
7,95
8,32

2,86
2,88
2,88
2,86

Helt enig % Snitt

#
#
#
#
Andel
som har
svart

Jeg syntes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter
Nasjonalt 6,07
12,67
26,85
38,88
15,53
3,45
K.gr. 13
5,79
12,54
26,31
39,34
16,03
3,47
Vestfold 5,56
12,19
25,7
40,6
15,96
3,49
Larvik
6,44
11,86
25,45
39,84
16,41
3,48
* Spørsmålet er stilt alle som har deltatt. # Spørsmålet er kun stilt for 8. – 10. trinn.

#
#
#
#

Resultatene omfatter svar fra alle elever i 5 – 10 trinn.
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