
Dokument 1.a, pedagogisk rapport.
Unntatt offentlighet; offentlighetsloven §  3t, i 

medhold av forvaltningsloven §  3t.

§ 5-1. Rett til spesialundervisning 
       Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinnre opplnringstilbodete har rett til spesialundervisning. 
       I vurderinga av kva for opplnringstilbod som skal givaste skal det snrleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. 
Opplnringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplnringa i forhold til andre elevar 
og i forhold til dei opplnringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisninge skal ha det same totale 
undervisningstimetalet som gjeld andre elevare jf. § 2-2 og § 3-2. 

§ 5-4. Nnrmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 
       Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å fnne ut om eleven treng 
spesialundervisninge og eventuelt kva opplnring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisninge
og melde frå til rektor når slike behov er til stades. 
       Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisninge skal det innhentast samtykke frå 
eleven eller frå foreldra til eleven.  ed dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslovae har eleven eller 
foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak. 
       Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd ere formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til elevene og det skal leggjast stor 
vekt på deira syn. 
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Rapport skrevet av

Bakgrunnsinformasjon:
Elevens skolehistorie
hvilke skoler har eleven gått påå Har det i perioder vnrt høyt fravnr som følge av vegring eller sykdomå Har eleven vnrt i kontakt med 
hjelpeapparatetå Hvordan har eleven fungert på skolenå

Problembeskrivelse
Hvilke vansker har eleven i skolesituasjonen/henvisningsgrunn

Forhold av snrlig betydning for opplnringen
Ta med det som har betydning for elevens opplnringssituasjon.  iljøet i klassene faglig nivå på trinnet og i gruppen. Er eleven friskå Går på 
medisinerå Virker opplagt eller trettå Elevens holdninger til skolenå Evt. opplysninger fra eleven eller foreldreå

Elevens ferdigheter, kunnskaper og utviklingsmuligheter: 
Både hva eleven mestrer og det eleven ikke mestrer skal beskrives
Interesser på skolen
Hva er eleven spesielt interessert i på skolenå Er eleven nysgjerrige fysisk aktiv eller passivå Liker eleven seg i friminutteneå Hvilke fag og 
aktiviteter liker elevenå

Språklig
Beskriv elevens språklige fungering. Flerspråklige elever: hvordan fungere eleven på morsmåletå Er eleven dyktigere på morsmålet enn på 
norskå Hvordan er uttalenå Hvordan er ordforrådet og begrepsforståelsenå Hvordan er elevens språklige utviklingå

Faglig (i fag og deler av fage med utgangspunkt i Kunnskapsløfett
Beskriv elevens ferdighetere kunnskaper og utviklingsmuligheter innenfor ulike fag og fagområder hvor det ønskes en vurdering av behov 
for spesialundervisning.

Sosialt
Beskriv hva eleven mestrer av sosiale utordringer. Vurder elevens sosiale kompetanse i forhold til opplnringens mål i lnreplanens 
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generelle del. Hvordan fungerer eleven sammen med jevnaldrendeå Hvordan fungerer elevens sammen med voksneå Hvordan fungerer 
eleven i timene og friminutteneå Er vanskene grunnet i et samspillsprobleme og i så fall hvordan kan de voksne på skolen medvirke til 
endringå   

Trivsele motivasjon og lnringsstrategier
Trives eleven på skolenå Er trivselen stabil eller varierer den fra dag til dagå Hvordan er elevens motivasjon for lnringsarbeidet og de 
sosiale utordringene han /hun møter på skolenå Gjør eleven en innsats fordi han liker det eller er det mer av pliktå Hvordan reagerer 
eleven på faglige og sosiale utordringerå Trekker han seg unna eller liker han utordringerå Varierer elevens aterd fra fag til fagå Når 
fungerer eleven godt og i hvilke situasjoner oppstår problemeneå

Evne til å jobbe målrettet i ulike sammenhenger                                                                       
Setter eleven seg egne mål for lnringsarbeidetå Hvor lenge kan eleven holde på med ulike typer lnringsarbeide slik som individuell 
oppgaveløsninge selvvalgte lnringsaktivitetere lnrerstyrte aktiviteterå Hvor lenge kan eleven jobbe målrettet med andre i ei gruppeå 
 estrer eleven dobbelttimerå Hvordan mestrer eleven overgangssituasjonerå

 otorikk (fn / grovt

Konsentrasjon og oppmerksomhet
Stabil eller varierende fra dag til dag/ time til timeå Når jobber eleven konsentrert og når gjør han det ikkeå Får eleven med seg beskjeder 
og arbeidsinstrukserå Hvordan er oppmerksomheten ved felles faggjennomgangå

Undersøkelser og vurderinger:
Kartleggingsprøver
Beskriv både kvalitative og kvantitative resultater. Oppgi poengsummer og se dette i forhold til de normer som fnnes. Hvis mulig bør en 
oppgi resultater fra kartleggingsprøver fra både før og etter tiltak skolen har iverksatt.

Formelle vurderinger
Oppgi elevens karakterer. Dette gjelder fra og med 8.trinn

Observasjon
Hva ble observertå Hvilke funn fkk manå

Elevsamtale
Elevens vurdering av egen situasjon -  faglig og sosialt.

Tiltak som er utprøvd i forkant av henvisningen:
Hva er prøvd og hvor lenge
Beskriv tiltakene og metodene. Angi hvor lenge de ulike tiltakene har vnrt iverksatt

Hvordan var tiltakene organisert
I gruppere enetimere prosjekte annetå

Resultat
Bidro tiltakene til at elevens opplnringstilbud ble forsvarligå Hva fungerteå Hva fungerte ikkeå Hva ble gjort av endringer underveiså 
Hvordan var elevens erfaring med tiltakeneå

Skolens muligheter for tlpasset opplæring:                                                          
 åle arbeidsmetoder og rammefaktorer
Beskriv hvilke organisatoriske og pedagogiske diferensieringstiltak som brukes for at elevene skal ha mulighet til å nå kompetansemålene. 
Gruppestørrelsee bruk av mindre grupper i undervisningene antall lnrere osv. Gir lnrernes/skolens arbeidsmetoder nok feksibilitet for å gi 
elevene tilpasset opplnringå

Lnremidler
Beskriv hvilke lnremidler skolen har til disposisjon. Eks. forenklede lnreverke lydbøkere pedagogisk programvaree internett m.m. og beskriv 
hvordan lnremidlene brukes for å tilpasse opplnringen.
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Elevenes/gruppens forutsetninger
Forutsetninger og behov i elevgruppene snrlige behov i gruppenåe hvor mye individuell hjelp eller veiledning og tilpasning gis innenfor 
gruppenå

Elevens utbytte av opplæringstlbudet:
Opplnringstilbudet og elevens utbytte
For å vurdere utbyttet av opplnringen må skolen gi en beskrivelse av lnrernes undervisninge (slik som i forrige punktt og elevenes lnring. 
Hvordan har skolen klart å møte elevens behove og hvordan har eleven klart å nyttiggjøre seg opplnringenå

Fag/områder hvor utbyttet av opplnringen er forsvarlig
Beskriv ulike fag hvor utbyttet av opplnringen er forsvarlig med de tilpasninger som er gjort. Bruk lnreplanen når du beskriver dette

Fag/områder hvor utbyttet av opplnringen ikke er forsvarlig
Beskriv ulike fag og områder hvor utbyttet av opplnringen ikke er forsvarlig til tross for de tilpasninger som er gjort. Bruk lnreplanen når 
du beskriver dette.

Lærernes vurdering av behov for avvik fra læreplanen:
 ålene for opplnringen
Hva vurderes som realistiske mål for opplnringenå  å det settes andre mål for lnringsarbeidet enn det som ligger innenfor den ordinnre 
opplnringenå 

Innhold
Er det nødvendig å velge bort noe fra fagplanenå  å innholdet i opplnringen avvike fra det ordinnreå

Rammefaktorer/organisering
Er det behov for å tilrettelegge snrskilt i forhold til ekstra lnrerressurse assistente ekstra hjelpemidlere ene-undervisningå Er det behov for 
snrskilt kompetanse hos den som har ansvar for undervisningenå

Arbeidsmåter
Har eleven behov for at arbeidsmetodene tilrettelegges snrskiltå Egne opplegge programmer etc.å

Underskrifter:

Dato/ sted:
_________________

_________________ ____________________ _______________________
Kontaktlærer Spes.ped.koordinator Rektor

Foresatte er gjort kjent med innholdet i rapporten

§ 11. (veiledningsplikt). 

Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal vnre å gi parter og andre
interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte 
forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.                                                                           
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