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§ 1-4.Tidleg innsats på 1. til 4. 

trinn

På 1. til 4. årstrinn skal skolen 

sørgje for at elevar som står i fare 

for å bli hengande etter i lesing, 

skriving eller rekning, raskt får eigna 

intensiv opplæring slik at forventa 

progresjon blir nådd. Om omsynet til 

eleven sitt beste talar for det, kan 

den intensive opplæringa i ein kort 

periode givast som 

eineundervisning

Innhold i samlingen

1. Hvorfor veileder vi på dette temaet?

2. Bakgrunnen for bestemmelsen

3. Hva er intensiv opplæring?

4. Hvordan kan intensiv opplæring gjennomføres?

5. Hva trenger eleven?

6. RefLex og justering av tilsynet

7. Hvilke funn gjorde vi tidligere i disse tilsynene?

8. Hva vurderer vi og hvordan jobber vi dersom vi 
velger dere som tilsynsobjekt?
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Ingen klagerett på disse bestemmelsene – hvorvidt
regelverket oppfylles kan følges opp gjennom

tilsyn.

Hvorfor veileder vi på dette temaet?

Fra og med høsten 2024 kan det bli nye begreper, 
universell opplæring og forsterket innsats.
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❑ Læringsutfordringer som kan forsterke 
seg over tid

❑ Grunnleggende ferdigheter som er 
viktige mot senere arbeids- og 
samfunnsliv

❑ En tydeliggjøring av tilpasset opplæring 

❑ Store forskjeller i praksis mellom 
kommuner 

Bakgrunnen 
for bestemmelsen

Jette Førby Rasmussen/NTB
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Intensiv opplæring

- plikt for skolen

- ikke 
korresponderende 
rettighet til eleven

- ikke krav til 
saksbehandling 

- lav terskel

Når?

- eleven står i fare for å bli 
hengende etter i lesing, 
skriving eller regning

- fortløpende i 
underveisvurderingen, 
men også dersom 
eleven skårer under 
kritisk nivå på 
kartleggingsprøver

Progresjon!

- hva som er forventet 
progresjon, må 
vurderes ut fra faglig 
skjønn

- opplæring skal 
innrettes slik at eleven 
oppnår forventet 
progresjon

- sees i lys av 
kompetansemålene 
og klassens 
progresjon

Hva er intensiv opplæring?
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• Pedagogisk oppgave

• Vurderes ut ifra behovene til eleven

• I klasse, som gruppe, for enkeltelever

• Skolen må ha et system som ivaretar 
handlingsrommet 

• Raskt og «egnet»

Summeoppgave i fem minutter: 

Hva særpreger den intensive opplæringen i 
deres organisasjon? (Raskt, egnet, progresjon)

Hvordan gjennomfører 
man intensiv opplæring?

Chris Hendrickson/MASTERFILE
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• Skolen skal ta hensyn til elevens beste 
og sørge for at eleven blir hørt

• Eleven skal i størst mulig grad være en 
del av et inkluderende læringsmiljø

• Eneundervisning – kort periode

• Eksempler på hvilke momenter som 
kan være med i en vurdering av barnets 
beste: hva sier eleven, mulighet for 
progresjon, tid for iverksettelse av tiltak, 
egnethet osv.

Hvordan gjennomfører 
man intensiv opplæring?

Chris Hendrickson/MASTERFILE
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Sju-åtte minutter summeoppgave:

Hvilke barnets beste-faktorer 
vurderes i forkant av 
eneundervisning? Hvem vurderer?

Ser dere behov for å gjøre 
endringer opp mot hvordan dere 
ivaretar retten til intensiv 
opplæring for elever ved deres 
skole(r)? Eventuelt hvilke?

Hva trenger eleven?

Tilpasset 
opplæring

Spesial-
undervisning

Intensiv 
opplæring
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Tilsyn – skille mellom desember 2022 og 
januar 2023

• Tiltak som iverksettes handler mer om tilpasset opplæring 
enn tidlig innsats

• Liten vurdering i forkant av hvordan skolen/lærerne 
organiserer intensiv opplæring, for eksempel hvem som 
deltar i gruppe

• Liten eller ingen vurdering av om det er til barnets beste å få 
intensiv opplæring som eneundervisning

• Manglende forståelse for barnets beste-vurdering og høring 
av barnet

• Liten eller ingen forankring hos ledelsen. Mange steder er 
ikke ledelsen kjent med om det er elever som står i fare for å
bli hengende etter. 

• Manglende ressurser til tidlig innsats og intensiv opplæring

Tidligere 

års 

funn
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Hva om vi kom på tilsyn hos dere?

Diskuter i inntil 5 minutter.

Hvilke funn ville vi gjort på din skole/deres kommune?
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https://reflex.udir.no/Egenvurdering

https://ubas.udir.no/admin/

RefLex – vurder skolens egen praksis

https://ubas.udir.no/admin/
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Deltema 5

Skolenes arbeid med elevenes utbytte:

Eksempel på spørsmål i RefLex
(skolelederperspektiv).
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Statsforvalterens tilsynsmyndighet

Opplæringsloven § 14-1, jf kommuneloven § 30-3 
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Viktig om tilsyn

• Vi kommer ikke for å «ta» noen

• Barnets beste er vårt felles mål

• Noen ganger kan være vanskelig å se om det vi selv gjør er i tråd med regelverket, 
og da kan det være på sin plass å få en liten justering

• Regelverket har i de fleste tilfeller rett, noen har tenkt igjennom det

• Lærere vil aldri bli oppgitt i rapportene våre, rektor og kommuneledelse kan i form 
av sin myndighet bli sitert. 

• Det er kommunen som skal gjøre rektor i stand til å gjøre sin jobb. Det er rektor 
som skal gjøre læreren i stand til å gjøre sin jobb



15© Statsforvalteren Oslo og Viken

Hvordan velger vi kommune/skole?

Vår risikovurdering bygger på informasjon vi har:

- Gjennomføring av kartleggingsprøver (3. trinn), og resultater fra disse

- Gjennomføring av nasjonale prøver (5. trinn), og resultater fra disse
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Hvordan tilsynet gjennomføres

• Åpningsbrev m/ krav om dokumentasjon

• Kontaktperson

• Åpningsmøte (?)

• Innsending av dokumentasjon

• Vurdere om det er behov for ytterligere informasjon (?)

• Foreløpig rapport

• Sluttmøte (?)

• Endelig rapport

Alle regelverksbrudd som blir avdekket i endelig rapport må rettes
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Kontrollspørsmålene

Vi skal besvare følgende spørsmål:

• Organiserer rektor skolen slik at lærerne vurderer om det er elever på 1. til 4. trinn som står i fare for 
å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning?

• Organiserer rektor skolen slik at lærerne raskt gir elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli 
hengende etter i lesing, skriving eller regning, egnet intensiv opplæring slik at forventet progresjon 
blir nådd?

• Organiserer rektor skolen slik at elevene på 1. til 4. trinn får den intensive opplæringen som 
eneundervisning i en kort periode kun hvis det er til elevens beste?
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Organiserer rektor skolen slik at lærerne vurderer om det 
er elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende 
etter i lesing, skriving eller regning?

• Praksisen skolen har for å fange opp om elever står i fare for henge 
etter (identifisering)

• For eksempel kartlegginger, vurderinger i den daglige 
undervisningen, prøver, observasjoner etc.

• Får man tid og rom for å vurdere?

• Har skolen kompetanse til å vurdere?
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Organiserer rektor skolen slik at lærerne raskt gir elever på 1. til 4. 
trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller 
regning, egnet intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir 
nådd?

• Blir den intensive opplæringen iverksatt så raskt som mulig

• Har lærerne nødvendige ressurser til å iverksette nødvendige tiltak

• Blir det evaluert at elevene når ønsket progresjon

• Om ikke iverksettes det nye tiltak

• Hvilket kjennskap har ledelsen av elevenes progresjon
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Organiserer rektor skolen slik at elevene på 1. til 4. trinn får den 
intensive opplæringen som eneundervisning i en kort periode kun 
hvis det er til elevens beste?

• En av forutsetningene for eneundervisning er at det er basert på elevens beste 
vurderinger

• Når det er elevens beste skal eleven få tilbud om intensiv opplæring som 
eneundervisning

• Hvilke faktorer vurderer skolen for å fatte barnets beste avgjørelser om tidlig innsats
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Litteraturliste

Høringsnotat - forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven  26.08.2021

Intensiv opplæring for elever fra 1.-4. årstrinn (udir.no)

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/intensiv-opplaring/


Facebook sfov.no
Nettside statsforvalteren.no/ov

Kjartan Stokke

fmbukns@statsforvalteren.no
Seniorrådgiver / Barnehage og utdanningsavdelingen

Ta gjerne kontakt om du 
har spørsmål om tilsynet 
med tidlig innsats
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