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1 Innledning 

Vi fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. kommuneloven 
kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter. 

Dersom Skien kommune ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting etter at kommunen har 
fått en frist for å rette. 

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Vi gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til 
kommunen som har ansvaret for at skolene retter opp brudd på regelverket. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 
samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. 

 Vi vil måtte behandle personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om kommunen 

Skien kommune har ca. 54 000 innbyggere, og ligger i Vestfold og Telemark fylke. Det er 16 
barneskoler i Skien kommune, og alle barneskolene har skolefritidsordning. Alle de kommunale 
grunnskolene i Skien kommune jobber i tråd med kommunens strategiske plan for Oppvekst 
2013-2023. 

Klyve skole er en av Skien kommunes største barneskoler med over 500 elever. Skolen 
gjennomfører hvert år tester med sikte på å finne frem til elever som trenger ekstra hjelp i lesing, 
skriving og regning. Testene blir gjennomført for alle elever fra 2.-7. klasse. Enkelte elever vil i 
etterkant ha samtale med spesiallærer for en vurdering av testresultatet. I noen tilfeller kan det 
være aktuelt med ny test for nærmere å kartlegge hva eventuelle problemer består i. Hjemmet vil 
bli kontaktet dersom skolen finner at det vil være hensiktsmessig med en slik test og eventuelt 
videre oppfølging. 

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet 

Vi åpnet tilsyn med Skien i brev av 14.11.2019. Kommunen ble pålagt å levere dokumentasjon til 
oss. Vi har fått dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet. 

Dette tilsynet er et deltema under hovedtemaet spesialundervisning, og har som formål å 
kontrollere at kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder å fatte vedtak om 
spesialundervisning, jf. opplæringsloven § jf. opplæringsloven §§ 5-1, 5-3 og 5-4, forvaltningsloven 
§§ 2, 11, 17, 23, 24, 25 og 27 samt barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.  

Hovedpunkter i tilsynet:  

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/
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 Plikten til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning  
 Saken skal være tilstrekkelig opplyst  
 Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om spesialundervisningen  
 Enkeltvedtaket skal informere om klageregler og innsynsrett  

Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av 
opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for 
spesialundervisning gitt egne rettigheter i opplæringsloven. 

Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket. 
 
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere den 20.12.2019. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner. Dere har kommentert innholdet i den foreløpige rapporten innen 
fristen 21.01.2020. Vi har behandlet kommentarene fra dere under det aktuelle temaet. 

 
1.3 Om tilsynsrapporten 
Våre vurderinger i denne rapporten baserer seg i hovedsak på opplysninger som kommer frem i: 

• dokumentasjonen kommunen har sendt inn (se oversikt i vedlegg) 

• informasjonen på skolens nettsted 

Rapporten er endelig og vil bli publisert på Fylkesmannens hjemmeside. 
 

2 Fatte vedtak som oppfyller retten til 
spesialundervisning og saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven.  

2.1 Rettslige krav 

Plikten til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning 

Elever over 15 år og foreldre til elever under 18 år, skal samtykke til vedtak om 
spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4 andre ledd. Dersom Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PPT) har gjort en sakkyndig vurdering og eleven eller foreldrene har samtykket til 
spesialundervisning, skal skolen fatte et skriftlig enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-1 første 
ledd, jf. forvaltningsloven §§ 2 og 23. Kravet om å fatte vedtak gjelder uavhengig av hva som er 
konklusjonen i den sakkyndige vurderingen.  

Skolen skal fatte vedtaket så snart som mulig etter at det foreligger en sakkyndig vurdering, jf. 
forvaltningsloven § 11a.  

Saken skal være tilstrekkelig opplyst  

Elever og foreldre skal få mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen, før 
skolen fatter enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-4 andre og tredje ledd og barnekonvensjonen 
artikkel 12.  
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Dersom utredningen eller anbefalingen i den sakkyndige vurderingen er mangelfull, eller det 
mangler andre opplysninger i saken, skal skolen be PPT eller andre om supplerende 
opplysninger, jf. forvaltningsloven § 17.  

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om spesialundervisningen 

Kravene til innhold i et enkeltvedtak følger av opplæringsloven § 5-3 andre ledd, jf. 
forvaltningsloven §§ 2, 23 og 25. 

Enkeltvedtaket skal opplyse om følgende: 

 hvor mange timer spesialundervisning elevene skal ha  
 hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke 
 om det skal være avvik fra læreplanene, og hvilke fag avvikene gjelder for 
 hvilke konkrete kompetansemål elevene skal nå 
 hvordan skolen skal organisere spesialundervisningen 
 hvilken kompetanse de som skal gjennomføre spesialundervisningen skal ha 

Dersom anbefalingen i den sakkyndige vurderingen skal gjelde, og det går klart frem hva PPT 
anbefaler, kan vedtaket vise til opplysningene i den sakkyndige vurderingen.  

Enkeltvedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen skal vise hvorfor eleven 
likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-3 fjerde ledd. 

Klyve skole skal vurdere hva som er til elevens beste når den tar stilling til hvilket omfang, innhold 
og organisering spesialundervisningen skal ha, og hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
opplæringen skal ha, jf. barnekonvensjonen artikkel 3. Elevens syn er svært viktig i vurderingen av 
hva som er til elevens beste. Det skal sterke hensyn til for at Klyve skole kan sette elevens beste 
til side. 

Det skal gå frem av enkeltvedtaket hvor lenge det varer, jf. opplæringsloven § 5-1 første ledd og 
forvaltningsloven §§ 2, 23 og 25. Enkeltvedtaket kan ikke ha lengre varighet enn den sakkyndige 
vurderingen vedtaket bygger på. 

Enkeltvedtaket skal informere om klageregler og innsynsrett 

Enkeltvedtaket skal gi informasjon om klagerett, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal 
sendes, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd. Videre skal vedtaket informere om retten til å se 
sakens dokumenter.  

2.2  Våre observasjoner og vurderinger  

Kommunen har oversendt 10 enkeltvedtak om spesialundervisning med tilhørende sakkyndig 
vurdering.  

Klyve skole har via Reflex svart på skjemaet «Fatte vedtak om spesialundervisning». Skolen 
vurderer egen praksis til å være innenfor regelverket på området.  
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Klyve skole har oversendt mal for enkeltvedtak om spesialundervisning, mal for enkeltvedtak om 
avslag på spesialundervisning og skjema for innhenting av samtykke til spesialundervisning fra 
foreldre. 

Gis foreldrene anledning til å uttales seg om sakkyndig vurdering og innhentes samtykke? 

Skolen har ingen elever over 15 år, derfor innhentes det ikke samtykke til spesialundervisning fra 
eleven. Foreldrene derimot får tilsendt den sakkyndige vurderingen og skjema for samtykke til 
vedtak om spesialundervisning.  

PP-tjenesten inviterer foreldre til et tilbakemeldingsmøte etter at utredningen er avsluttet. I 
møtet sammenfattes vurderinger og konklusjoner, og foreldre får anledning til å uttale seg før 
utredningen sendes skole og hjemmet. Utover at det fremgår av enkeltvedtaket at foreldrene 
samtykker til spesialundervisning, har vi ikke sett i dokumentasjonen spor av foreldrenes 
eventuelle kommentar til utredningen. Imidlertid har vi oppfattet at foreldrene involveres og 
orienteres om sakkyndiges anbefalinger og skolens vedtak.  

Vi ser av tilsendte kopier av vedtak om spesialundervisning, at det fremkommer at foreldre har 
samtykket til spesialundervisning i 9 av 10 vedtak. I 3 vedtak ser vi at samtykket er av eldre dato, 
fra henholdsvis 2016 og 2017. 

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Sørger skolen for at saken er tilstrekkelig opplyst før vedtak om spesialundervisning fattes? 

Vedtak om spesialundervisning fattes med grunnlag av sakkyndig utredning, årsrapporter og/ 
eller annen sakkyndige uttalelser. Skolen gjennomgår utredningen og kontakter PP-tjenesten 
dersom utredningen oppfattes mangelfull eller uklar. Opplysninger fra samarbeidsmøter kan 
også være relevant å anvende som avgjørelsesgrunnlag.  

Skolen fatter alltid vedtak om spesialundervisning dersom sakkyndig vurdering anbefaler 
spesialundervisning. Dersom sakkyndig vurdering ikke anbefaler spesialundervisning, fattes det 
vedtak om avslag på spesialundervisning.  

Mal for vedtak om spesialundervisning sikrer relevant avgjørelsesgrunnlag.  I alle de 10 
enkeltvedtak om spesialundervisning Fylkesmannen har fått tilsendt i forbindelse med tilsynet, 
har skolen fattet vedtak om spesialundervisning etter sakkyndig utredning.  

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om vedtakets varighet? 

Det fremgår av de innsendte enkeltvedtakene at det i alle innvilgede saker er fattet vedtak for ett 
skoleår.  

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om antall timer spesialundervisning i fagene, og samlet 
timetall for elevene? 
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Alle innsendte enkeltvedtak inneholder opplysninger om antall timer spesialundervisning i 
fagene og samlet timetall for elevene. Det fremkommer av alle vedtak hvilke kompetansemål og 
læringsmål eleven skal følge. 

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvilket innhold spesialundervisningen skal ha? 

Det fremgår av alle innvilgede enkeltvedtak hvilke fag og områder det skal gis 
spesialundervisning i.  

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvordan skolen skal organisere 
spesialundervisningen? 

Skolen opplyser at de fatter vedtak på totalt antall timer spesialundervisning eleven skal ha. 
Sakkyndig vurdering anbefaler fleksibel bruk av timene som eneundervisning, gruppetimer eller i 
klasse. Elevens behov og hensiktsmessigheten i forhold til fagområder klassen ellers jobber med 
skal være førende for hvilken organisering som benyttes.  

Av de tilsendte vedtakene fremgår det tydelig at elevens individuelle behov er synlige og grunnlag 
for hvilken organisering som velges. 4 vedtak har generell formulering at undervisning kan gis i 
«klasserom, liten gruppe eller 1:1». Vedtakene fremstår likevel som individuelle, og viser tydelig 
hvilken rett eleven har til spesialundervisning. I de øvrige vedtakene (6stk) fremgår det tydelig at 
eleven skal ha ene-undervisning eller annen konkret organisering av undervisning. 

Fylkesmannen mener at skolen kan ha en viss fleksibilitet i forhold til hvordan opplæringen skal 
organiseres.  

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene opplysninger om hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha? 

Det fremgår av alle de innsendte enkeltvedtak hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha. I alle vedtakene opplyses det om hvorvidt spesialundervisningen 
skal gis av assistent eller pedagog, og i hvilket omfang og innenfor hvilke oppgaver. Vi har merket 
oss i et vedtak, at der en elev har helsemessige behov, er disse ivaretatt av annet personalet og 
er ikke en del av spesialundervisningen.  

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Begrunner skolen vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen, ved å vise 
hvorfor eleven likevel kan få et forsvarlig utbytte av opplæringen? 

Skolen har opplyst i Reflex at de fatter vedtak som er i samsvar med anbefalinger i sakkyndig 
vurdering. Dersom skolen vil avvike fra sakkyndig vurdering vil dette skje i samråd med foresatte, 
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eksempelvis når «gammel» sakkyndig utredning skal erstattes av ny. Vi har ikke sett eksempler 
hvor sakkyndig vurdering avviker fra vedtaket om spesialundervisning. 

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Tar skolen stilling til hva som er barnets beste når den fatter vedtak om spesialundervisning? 

Skolen opplyser at de gjennom hele løpet fra bekymring til det fattes vedtak om 
spesialundervisning, vurderer barnets beste. Skolen viser til at de ikke ville ha fattet vedtak om 
spesialundervisning dersom de ikke mente at dette var til barnets beste. Skolen erkjenner 
imidlertid at de ikke eksplisitt nevner hensynet til barnets beste i enkeltvedtaket. 

Skolen skal vurdere hva som er til elevens beste når den tar stilling til hvilket omfang, innhold og 
organisering spesialundervisningen skal ha, og hvilken kompetanse de som skal gjennomføre 
opplæringen skal ha, jf. barnekonvensjonen artikkel 3. Det fremgår ikke av de tilsendte vedtakene 
at skolen konkret har vurdert barnets beste i forbindelse med fastsetting av retten til 
spesialundervisning. Vi har forståelse for skolens argument for at selve tildeling av retten til 
spesialundervisning er begrunnet i hensynet til den enkelte elev. Likevel er det i dag et krav om at 
hensyn som er av betydning for avgjørelsen skal nedtegnes, jf. forvaltningsloven § 11d (om 
nedtegning av opplysninger). Fylkesmannen vurderer derfor at det bør fremgå av vedtaket, at 
skolen konkret har vurdert hensynet til elevens beste.  

Skien kommune har i brev av 21.01.2020 kommet med en uttalelse vedrørende dette punktet. De 
viser til at kommunens mal for enkeltvedtak om spesialundervisning er redigert etter tilsynet, og 
at malen sørger for at skolene utfører en barnets beste-vurdering når det fattes vedtak om 
spesialundervisning. 

 
Av malen følger barnets beste-vurdering slik: 

 
«Barnets beste er et grunnleggende hensyn som skal vurderes i alle saker som vedrører barn. For 
å kunne vurdere hva som er barnets beste, må barnet gis anledning til å uttale seg om saken. 
[Elev] har i samtale med skolen [dato] gitt uttrykk for at [her settes du inn elevens synspunkt]. I 
den sakkyndige vurderingen har PPT vurdert at det er til barnets beste å [sett inn PPTs vurdering 
av barnets beste her]. Etter skolens oppfatning vil det være til barnets beste å [skriv inn egen 
vurdering av hva som er barnets beste her.  Ulike hensyn må veies opp mot hverandre, og du må 
forklare hvorfor du mener at utfallet av saken må bli slik]». 

 
På bakgrunn av mottatt redegjørelse mener Fylkesmannen at dette er tilstrekkelig til å rette 
lovbruddet under forutsetning av at Skien kommune / Klyve skole følger den praksis som mottatt 
tilbakemelding gir anvisning på. 
 
Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 
 
Inneholder enkeltvedtakene, eller oversendelsen av enkeltvedtakene, informasjon om 
klageadgang, klagefrist, klageinstans og informasjon om at klagen skal sendes til skolen? 

Alle innsendte enkeltvedtak inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 
informasjon om at klagen skal sendes til skolen, som er førsteinstans. Etter at Fylkesmannen i 
Telemark og Vestfold er slått sammen er rett klageinstans Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 
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Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Inneholder enkeltvedtakene, eller oversendelsen av enkeltvedtakene, informasjon om retten til å 
se sakens dokumenter? 

Alle innsendte enkeltvedtak inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter.  

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

Fatter skolen vedtak om spesialundervisning så snart som mulig og med oppstartdato ut fra 
elevens behov? 

Skolen opplyser at hovedregelen er at det skal fattes enkeltvedtak så snart som mulig etter at 
sakkyndig vurdering er mottatt og samtykke er innhentet. Skolen mener at de har få saker hvor 
saksbehandlingstiden er for lang. 

Alle vedtak med unntak av et vedtak, er fattet i perioden mellom juni og tidlig i september 2019, 
og gjelder for skoleåret 2019/2020. Et vedtak er fattet i november 2019, men med grunnlag i 
sakkyndige utredningen datert oktober samme år. 

Fylkesmannen vurderer at lovkravet er oppfylt. 

3 Avslutning av tilsyn 

Vi har gjennomført tilsyn med Skien kommune i perioden 14.11.2019 og frem til i dag. I foreløpig 
rapport av 20.12.2019 varslet vi kommunen om at vi ville fatte vedtak om pålegg om retting av ett 
lovbrudd. 

Skien kommune har sendt inn redegjørelse om at lovbruddet er rettet. Tilbakemeldingen er 
levert innen fristen 21.01.2020. Fylkesmannen legger til grunn at Skien kommune har sørget for å 
rette opp lovbruddet. Det vises til at Skien kommune har endret sin vedtaksmal om 
spesialundervisning, slik at skolene fremover må utføre en barnets beste-vurdering når det fattes 
vedtak om spesialundervisning. 

 
Alle lovkravene i tilsynet er dermed oppfylt.  

 
Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 
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Vedlegg: Liste over dokumentasjon 

 Varsel om tilsyn, sendt fra Fylkesmannen til Skien kommune av 14.11.19. 
 Innsendt dokumentasjon fra Klyve skole, datert 05. og 12.12.19. 
 Skolens egenvurdering i Reflex 19.12.2019 
 E-post fra Skien kommune datert 21.01.2020 med uttalelse fra skoleeier og redigert 

mal for enkeltvedtak om spesialundervisning 

 

 


