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Saker til behandling  

UR-1/18 
Møteplan 2019 - Ungdomsrådet 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  18/02919-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/18 29.10.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Møteplan for ungdomsrådet vedtas i henhold til kommunestyrets møtestruktur 
 
Møteplan 2019 
Ungdomsrådet 
 
Møtested: Rådhuset 2.etasje 
Møtetid:  15.30-17.30 
 
Uke    Dag    Dato 
4  Tirsdag 22.januar 
10  Tirsdag 5.mars 
17  Tirsdag 9.april 
21  Tirsdag 21.mai 
34  Tirsdag 20.august 
41  Tirsdag 8.oktober 
45  Tirsdag 5.november 
 
 
Ås, 15.10.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ungdomsrådet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Elevråd ved ungdomsskolene 
Politisk sekretariat  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre ble vedtatt 12.09.18 i K-sak 67/18. 
Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd, 
som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt møtestruktur. Alle møtene er lagt utenom 
skoleferier og offentlige fridager. 
 
Vurdering: 
Rådmannen ber om at eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsrådet holder sine møter på tirsdag ettermiddag, slik at eventuelle 
orienteringer fra administrasjonen kan holdes felles for rådene. Dette vurderes som 
rasjonelt både økonomisk og ressursmessig, da rådene ofte har de samme sakene til 
behandling. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ungdomsrådet avholder sine møter kostnadsfritt på rådhuset eller på kulturhuset.  
 
Alternativer: 
Ungdomsrådet har siden oppstart i 2014 hatt sine møter på tirsdag klokka 15.30-
17.30. Det er allikevel ingenting i veien for at møtet kan avholdes på mandag, eller til 
andre tider. Møtet bør dog være avholdt før møtet i Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) som har møtene sine onsdag kveld. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at møteplan for ungdomsrådet 2019 vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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UR-2/18 
Leirskoletilbud for elever i Ås-skolen 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/02695-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/18 29.10.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/18 31.10.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Følgende rammer og føringer for gjennomføring av leirskole, vedtas:  

1. Maksimal reisetid 2 timer kjøring 
2. 3 overnattinger 
3. 4 undervisningsdager á 5,5 timer per dag 
4. De små skolene må samkjøre gjennomføringen med en stor skole 
5. De mellomstore skolene må tilstrebe å samarbeide om gjennomføringen 
6. Kostpenger dekkes ikke av kommunen, men av den enkelte elev. I særskilte 

tilfeller kan dette dekkes av kommunen.  
 
 
Ås, 16.10.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektorer for barneskoler  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det legges med dette frem forslag til kommunale rammer og føringer for 
gjennomføring av leirskoleopphold for elever i Ås-skolen. Dette med henblikk på 
kostnader, samt at leirskoletilbudet som gis skal være likeverdig.  
 
Fakta i saken: 
En del av undervisningstiden kan brukes til leirskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 
2-3. Per i dag er ikke tilbud om leirskole lovfestet, men det foreligger et lovforslag om 
lovfesting, med høringsfrist 02.01.2019.   
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-opplaringsloven-
og-friskoleloven-leirskole-og-skolebytte-i-videregaende-opplaring/id2611029/  
 
I Ås kommune gjennomføres det årlig leirskoleopphold, med 4 overnattinger, for 6. 
eller 7. trinn. Ressursbruk knyttet til gjennomføring ved den enkelte skole varierer 
med hensyn til blant antall transportutgifter per elev, reisevei og lærertetthet.   
 
Rådmannen mener det bør innføres kommunale rammer og føringer for 
gjennomføring av leirskoleopphold for elever i Ås-skolen. Dette med henblikk på 
kostnader, samt at leirskoletilbudet som gis skal være likeverdig.  
 
Forslag til rammer og føringer for gjennomføring av leirskoleopphold lyder som 
følger:  

1. Maksimal reisetid 2 timer kjøring 
2. 3 overnattinger 
3. 4 undervisningsdager á 5,5 timer per dag 
4. De små skolene må samkjøre gjennomføringen med en stor skole 
5. De mellomstore skolene må tilstrebe å samarbeide om gjennomføringen 
6. Kostpenger dekkes ikke av kommunen, men av den enkelte elev. I særskilte 

tilfeller kan dette dekkes av kommunen. 
 
Tilskudd og regler for finansiering 
Den statlige tilskuddsordningen, jf. Kap. 225, Post 66, er budsjettstyrt. Bevilgningen i 
statsbudsjettet fastsetter rammen for den totale tilskuddssummen som kan bli 
innvilget til ordningen pr. år.  
 
Tilskuddordningen definerer leirskole og leirskoleopplæring slik: 

 Leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet 
på minst tre overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det 
her eksempelvis ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen. 

 Leirskoleopplæringen må strekke seg over minimum fire dager 
med undervisning i minimum 5,5 klokketimer pr. dag. 

 Det gis tilskudd til kun ett leirskoleopphold per elev i løpet av grunnskolens 1.-
10. trinn. Hver elev skal derfor ikke registreres her mer enn én gang i løpet av 
sin 10-årige grunnskoleopplæring.  

 
Tilskuddet skal stimulere kommunene til å sende elevene på leirskole, og skal 
medvirke til å finansiere opplæringsutgiftene på leirskoleoppholdet. Utgifter til selve 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-opplaringsloven-og-friskoleloven-leirskole-og-skolebytte-i-videregaende-opplaring/id2611029/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-opplaringsloven-og-friskoleloven-leirskole-og-skolebytte-i-videregaende-opplaring/id2611029/
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oppholdet, reise m.m. må kommunen dekke av egne midler, jf. opplæringsloven § 2-
15. For øvrig sier regelverket at dersom opplæringen til elevene er gratis, kan andre 
enn skolen finansiere turen. Det er mulig å få finansiering fra andre enn skoleeier. 
Elever og foresatte kan for eksempel gå sammen om å samle inn penger via dugnad 
eller loddsalg. Kost faller utenfor «gratisprinsippet», i og med skolen til vanlig ikke 
dekker maten til elevene. Utdanningsdirektoratets sammenfatting av regelverket kan 
leses i sin helhet her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-
opplaring/saksbehandling/skoletur/.  
 
Forvaltning av tilskuddsordningen (Kap. 225, Post 66) - Omlegging fra 2018 
Omleggingen av tilskuddsforvaltningen har medført endringer i tilskuddsordningen.  
Det er gått bort fra manuell rapportering hvor kommunene har rapportert inn antall 
grupper (16-22 elever). Tilskuddet blir nå beregnet på grunnlag av den enkelte 
kommunes registrerte leirskoleopphold i GSI. Det vil si at det tas utgangspunkt i det 
totale antallet elever som har vært på leirskole i løpet av året, med et delingstall på 
22 elever.  Antall grupper blir så forhøyet opp til nærmeste hele gruppe. 
Årsbevilgningen blir fordelt på antall grupper i landet som har deltatt på leirskole i 
løpet av året.  
 
Den nye rapporteringen tar ikke lenger hensyn til om leirskoleoppholdet strekker seg 
over 4 eller 5 dager.  
 
Vurdering: 
Ås kommune står overfor store innsparingskrav. Stramme økonomiske rammer, samt 
endringer i forvaltningen av tilskuddsordningen nødvendiggjør rammer og føringer for 
gjennomføring av leirskole. Rådmannens forslag til rammer og føringer skal sikre 
effektiv ressursbruk og et likeverdig leirskoletilbud for alle elever i Ås-skolen.  
 
Fra 4 til 3 overnattinger 
Omfang av tilskudd er ikke lenger proporsjonalt med antall undervisningsdager ved 
leirskolen. Barneskolene praktiserer i dag leirskoleopphold med 4 overnattinger. 
Kostnader kommunen må dekke av egne midler blir lavest dersom antall netter 
reduseres fra 4 til 3. Dette som følge av at tilskuddet ikke lenger beregnes ut ifra 
antall undervisningsdager. Dersom dagens praksis med 4 overnattinger 
opprettholdes, vil kostnader kommunen må dekke av egne midler til leirskole øke i 
forhold til tidligere år da gammel forvaltningsmodell ble praktisert.  
 
I og med nøkkel for beregning av antall grupper også er endret, vil Ås kommune 
sannsynligvis få tilskudd for færre grupper enn det reelle antall grupper som 
gjennomfører leirskoleopphold. Dette er også en endring som påvirker 
tilskuddsbeløpet, og som i den andre enden vil få betydning for kostnader kommunen 
må dekke av egne midler.  
 
Kostnader til opphold, herunder kost og losji, må den enkelte skole dekke av eget 
budsjett. I tillegg påløper kostnader knyttet til kompensasjon og timer til avspasering 
for lærerne som følger med.  
 
Skolenes budsjett styres av en finansieringsmodell, også kalt «skolemodellen». 
Midler til leirskole tilføres den enkelte skole gjennom denne modellen. Disse midlene 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skoletur/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skoletur/
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er ikke øremerket. Reduksjon i kostnader til leirskoleopphold vil i denne 
sammenheng bety økte midler til ordinær undervisning. 
 
Forslag om å redusere antall overnattinger fra 4 til 3, ansees som et nødvendig tiltak 
med tanke på skolenes stramme økonomiske rammer, og for å imøtekomme 
endringer i tilskuddsordningen.  
 
Kost 
I og med skolen til vanlig ikke dekker maten til elevene, trenger heller ikke skole 
gjøre det på en skoletur. Av totalpris for opphold, utgjør kost ca 15-20% som vil 
tilsvare ca 300-400 kr for 3 overnattinger. 300-400 kr i egenandel til inndekking av 
kost for eget barn er å anse som en moderat sum for den enkelte familie. Som ett av 
flere innsparingstiltak foreslås det derfor at den enkelte familie dekker kost selv. I 
særlige tilfeller kan kost dekkes av kommunen.  
 
Samkjøring 
Eksempelvis kan en større skole stille med 3 lærere istedenfor 4, en mellomstor 
skole kan stille med 2 lærere istedenfor 3, og en mindre skole kan stille med 1 lærer 
istedenfor 2. Reduksjon i antall lærere ved samkjøring er en effektivisering. På den 
ene side betyr dette lavere utgifter knyttet til kompensasjon og avspasering, og som 
på den andre side betyr høyere gjenværende bemanning på skolen.  
 
Ved samkjøring mellom skoler vil også transportutgifter per elev bli lavere, spesielt 
for de små skolene. Det er også rimelig å anta at det vil bli behov for å leie færre 
busser totalt sett. Samkjøring mellom skoler som tilhører samme 
«ungdomsskolekrets» ansees som et positivt tiltak med tanke på overgang 
barneskole-ungdomsskole.  
 
Rådmannen mener at samkjøring har både kvantitative og kvalitative gevinster. 
Samkjøring vil effektivisere tilbudet og samtidig fremme kjennskap og vennskap på 
tvers av skoler.  
 
Reisevei 
Reisevei kan ikke bli for lang dersom leirskoleoppholdet skal strekke seg over fire 
hele undervisningsdager med tre overnattinger, jf. tilskuddsordningens definisjon av 
leirskole og leirskoleopplæring. Ramme og føring for reisetid er derfor satt for å sikre 
at rett til tilskudd ivaretas.  
 
Kortere reisevei vil også medføre lavere transportkostnader.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Reduksjon i antall reisedøgn 
 
Omlegging av forvaltning av tilskuddsordningen:  
Det tas utgangspunkt i innrapporterte tall for kalenderåret 2017, og rammer for 
utbetaling av tilskudd i 2017 i denne beregningen. I 2017 ble det rapportert inn 209 
elever, og rammene for utbetaling av tilskudd var som følger:  

 
- timesats 585 kr/t 
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- maks 27,5 timer undervisning per gruppe og maks 5,5 timer undervisning per 
dag.  

 

Tidligere forvaltningsmodell Ny forvaltningsmodell 
- 209 elever tilsvarer 12 innrapporterte 

grupper.  
 

- 4 undervisningsdager tilsvarer kr 
12870,- i tilskudd per gruppe.  
5 undervisningsdager tilsvarer kr 
16 087,5,- i tilskudd per gruppe.  

 

- 209 elever vil tilsvare 9,5 ≈ 10 
grupper 
 

- 4 og 5 undervisningsdager tilsvarer 
samme tilskuddsbeløp. 
Tilskuddsbeløpet tilsvarer 
årsbevilgningen fordelt på antall 
grupper i landet som har deltatt på 
leirskole i løpet av året. 

 
 
Utgifter opphold:   
Det er innhentet pris fra flere ulike leirskoler for å sammenlikne pris per elev for tre og 
fire overnattinger med henholdsvis fire og fem undervisningsdager. Det er innhentet 
pristilbud med utgangspunkt i totalkostnader for 75 elever, inkl. kost og losji.  
 

 Pris pr elev for 3 
overnattinger med 4 
undervisningsdager 

Pris per elev for 4 
overnattinger med 5 
undervisningsdager 

Fagerli leirskole (Geilo) kr 2010,- kr 2595,- 

Solbukta leirskole 
(Fredrikstad) 

kr 1965,- kr 2405,- 

Aarholdt-tunet (Stokke) kr 1930,- kr 2390,- 

 
Differanse mellom 3 og 4 overnattinger for pris per elev er i snitt kr 500,-. For 209 
elever vil dette medføre en total merkostnad for kommunen på kr 104 500,- for 4 
overnattinger i forhold til 3 overnattinger.  
 
Utgifter lærere:  
Fire overnattinger over fem dager genererer omtrent kr 6000,- i tilleggskostnader pr 
lærer, som tilsvarer et snitt på kr 1500,- per natt. I tillegg påløper rett til 3 timer 
avspasering per døgn. Dette medfører igjen vikarutgifter for inndekking av timer til 
avspasering. For øvrig tilsvarer én undervisningstime omtrent kr 400. 
 
Differanse mellom 3 og 4 overnattinger for tilleggskostnader per lærer er:  
1500 kr + (400kr/t · 3t) = kr 2700,-.  
 
På de større skolene følger ca 4 lærere, mens på de mindre og mellomstore skolene 
følger 2-3 lærere. I snitt er det totalt ca 21 lærere som er med på leirskole i året.  
 
Differanse mellom 3 og 4 overnattinger utgjør da totalt:  
2700 kr/pr lærer · 21 lærere = kr 56 700,-.  
 
Kostpenger:  
Kost utgjør ca15-20 % av totalkostnad for opphold. Per elev vil det tilfalle en 
egenandel som skal dekke kost på ca 300-400 kr for 3 overnattinger og 4 



Ås kommune 

Ungdomsrådet 29.10.2018  Side 9 av 21 

 

undervisningsdager. For kommunen totalt vil bortfall av utgifter til kost utgjøre for 209 
elever ca: 350 kr/elev · 209 elever = kr 73 150,-. 
 
Samkjøring og reisevei 
Antall lærere kan reduseres ved samkjøring.  Eksempelvis kan en større skole stille 
med 3 lærere, en mellomstor skole kan stille med 2 lærere, og en mindre skole kan 
stille med 1 lærer. Potensielt sett kan dette bety inntil 7 færre lærere.  
 
Beregningsgrunnlag, tilleggskostnader for 7 lærere:  

- Tilleggskostnad kr 1500.- per døgn  
- 3 timer til avspasering á 400 kr/t 

 
For 3 overnattinger og 7 lærere blir dette:  
7(3 netter · 2700 kr/per natt) = kr 56 700,- 
 
Transportutgifter per elev går ned dersom bussene fylles opp. Det er rimelig å anta 
en reduksjon i antall busser som må leies, fra totalt 7-8 busser til ca 5-6 busser.  
 
 
Transportkostnader vil reduseres dersom reisevei og reisetid kortes ned. 
Priseksemplene er hentet fra nettbuss.no.  
 

Leirskole Pris for buss t/r Reisetid- og vei 

Fagerli leirskole(Geilo) ca kr 22 000,- ekskl. mva. 5 timer, 240 km 

Solbukta leirskole (Fredrikstad) ca kr 8 900,- ekskl. mva.  1,5 t, 70km 

Aarholdt-tunet (Stokke) ca kr 13 000,- ekskl. mva.  2 t, 116 km 

 

Busstur tilsvarende 5 timer (ca 240 km) Busstur tilsvarende 2 timer (ca 100 km) 

Uten samkjøring 
(ca 8 busser) 

Med samkjøring  
(ca 6 busser) 

Uten samkjøring 
(ca 8 busser) 

Med samkjøring  
(ca. 6 busser) 

kr 176 000,- kr 132 000,- kr 88 000,- kr 66 000,- 

 
Totalt innsparingspotensial knyttet til transportutgifter er ca kr 100 000,- ved kortere 
reisevei og samkjøring.  
 
Totaleffekt:  
 
Reduksjon i antall reisedøgn:     kr 161 200,- 
Utgifter opphold (kr 104 500,-) 
Utgifter lærere (kr   56 700,-) 
Kostpenger:        kr   73 150,- 
Samkjøring og reisevei:     kr 156 700,- 
Reduserte lærerkostnader (kr 56 700,-) 
Reduserte transportkostnader (kr 100 000,-) 

SUM         kr 391 050,- 
 
Potensielt sett er det mulig å gjennomføre et likeverdig leirskoletilbud med et kutt på 
kr 391 050,-.  
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I tillegg vil rammene og føringene imøtekomme omlegging av forvaltning av 
tilskuddsordningen, som betyr lavest mulig differanse mellom kostnader til opplæring 
og tilskuddsbeløp til refusjon.  
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Kortere reisevei sparer miljøet.  
Samkjøring sparer miljøet 
 
 
Alternativer: 
Gjennomføring av leirskoleopphold fortsetter som nå uten kommunale rammer og 
føringer.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens forslag til rammer og føringer for gjennomføring av leirskole er en 
nødvendig nedjustering og innstramming for å imøtekomme skolenes stramme 
økonomiske rammer, og de endringer som har trådt i kraft i forbindelse med 
forvaltning av tilskuddsordningen. Rammene og føringene som er foreslått oppfyller 
nasjonale krav til gjennomføring av leirskoleopphold i henhold til tilskuddsordningens 
definisjon på hva leirskole er, samt sikrer et likeverdig tilbud for alle elevene i Ås-
skolen.  
 
Ved at skolene også velger en leirskole som ligger nærmere vil ankomst og 
avreisedagen kunne utnyttes bedre og elevene vil ikke få mindre undervisning enn 
tidligere. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.1.2020 
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UR-3/18 
Spesialundervisning 
 
Saksbehandler:  Helga Tilley Saksnr.:  18/02801-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 3/18 29.10.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/18 31.10.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Saksutredningen tas til etterretning.  
 
Ås, 17.10.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektorer ved skolene  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Ås har bedt rådmannen redegjøre for hvorfor 
det brukes så mye lærerressurser på spesialundervisning, samt legge frem tiltak for 
det videre arbeidet.  
 
Saksutredningen belyser lovgrunnlaget og status i Ås-skolen samt en vurdering av 
ressursbruk. Det ligger således et effektiviseringspotensial i etablering av gode 
systemiske tiltak som sikrer at ressursene målrettes optimalt i takt med endringer i 
utfordringsbildet. Et hovedmoment i dette er hvordan grenseoppgangen mellom 
ordinær opplæring, tilpasset opplæring og spesialundervisning praktiseres.  
 
Oppvekst- og kultursjefen har igangsatt en prosess med mål om å utarbeide en 
strategi for å redusere spesialundervisning i skolen. Dette ansees som et sentralt 
tiltak i det videre arbeidet med å effektivisere og utvikle tjenesten. Strategien vil bli 
orientert om i forbindelse med tilstandsrapportering for året 2018, medio mars 2019.  
 
 
Fakta i saken: 
 
Lovgrunnlag og begrepsavklaring 
 
Opplæringsloven 
Elevers rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning er hjemlet i 
opplæringsloven § 1-3 og 5-1.  
 

§ 1-3. Tilpassa opplæring  
 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte 
eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten. 
 

 
Hva er tilpasset opplæring? 
 
«Tilpasset opplæring er det skolen må gjøre for å sikre at alle elever får best mulig 
utbytte av opplæringen» (NOU 2016:14, s.22).  
 
Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og 
spesialundervisning. Skolens evne til å gi elevene opplæring som ivaretar deres 
faglige og sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær opplæring, er med på å 
avgjøre behovet for spesialundervisning (Udir).  
 
Tilpasset opplæring kan være knyttet til organisering av opplæringen, pedagogiske 
metoder og progresjon, arbeid med læringsmiljøet, og oppfølging av lokalt arbeid 
med læreplaner og vurdering.  
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§ 5-1. Rett til spesialundervisning 
 

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det 
ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 
 

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg 
leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt 
innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i 
forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for 
eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale 
undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2. 

 

 
Hva er spesialundervisning? 
Spesialundervisning er også tilpasset opplæring, men ikke all tilpasset opplæring er 
spesialundervisning. Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset 
opplæring.  
 
Spesialundervisning skal ivareta muligheter elevene skal ha til å nå realistiske mål 
dersom det ikke lar seg gjøre innenfor ordinær opplæring. Derfor er det viktig at 
skolen bevisst bruker det handlingsrommet som ordinær opplæring gir, før rektor 
melder eleven til PP-tjenesten. Skolen må kartlegge, vurdere og eventuelt prøve ut 
nye tiltak på skolen innenfor rammen av ordinær opplæring. Dette er også presisert 

i opplæringsloven § 5-4 (Udir).  
 
Retten gjelder også elever med stort læringspotensial som har vansker som hindrer 
at de får utnyttet sitt læringspotensial (NOU 2016:14 s 25).  
 
 

§ 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. 
 

 
Det er vedtatt nye regler om intensiv opplæring i opplæringsloven § 1-4, med virkning 
fra 1. august 2018. Dette er en tydeliggjøring av hva som gjelder særskilt for elever 
fra 1.-4. trinn, og hva som gjelder generelt om tilpasset opplæring.  
 
Hva er intensiv opplæring? 
Skolene skal sørge for at elever på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i 
lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring.  
 
Intensiv opplæring er en plikt for skolen, men den gir ikke eleven en 
korresponderende rettighet. Dette betyr blant annet at det ved intensiv opplæring 
ikke skal gjøres en sakkyndig vurdering som skal munne ut i et enkeltvedtak.  
 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#%C2%A75-4
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Det er ikke noe fasitsvar på hvordan intensiv opplæring skal gjennomføres. Hvordan 
den intensive opplæringen bør gjennomføres, må vurderes ut ifra behovene til eleven 
og andre mulige tiltak i opplæringen.  
 
Inkludering er et grunnleggende prinsipp i norsk skole. Regelverket er likevel ikke til 
hinder for å gi intensiv opplæring utenfor den ordinære klassen eller basisgruppen i 
kortere perioder uten at det blir gjort vedtak om spesialundervisning. Den intensive 
opplæringen som eneundervisning er begrenset til å gjelde for en kort periode, og 
skal ikke være et permanent tiltak.   
 
PP-tjenesten 
PP-tjenestens mandat er todelt: 

 Tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling, for å legge opplæringen bedre til rette for elever med 
særlige behov.  

 Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven 
krever det.  

 

Pedagogisk innsats team (PIT) er en styrking av PP-tjenestens mandat som 
omhandler at tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling, for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige 
behov. PIT har som mål å arbeide forebyggende i skoler og barnehager, men jobber 
også med aktuelle saker ute. De bistår og veileder de voksne på systemnivå med for 
eksempel observasjon og veiledning med klasse - og gruppeledelse og lærings- og 
lekemiljø. De har også mulighet til å være tett på saker som omhandler enkeltbarn.  
 
Hva skjer når en elev blir henvist?  
Når en elev blir henvist for å få en sakkyndig vurdering, er det klare retningslinjer for 
hva det innebærer for PPT. Dette arbeidet følger opplæringsloven § 5-3 og 
forvaltningsloven.  
 

Opplæringsloven § 5-3 andre ledd 
 
Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til  

 eleven sitt utbytte av et ordinære opplæringstilbodet 
 lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for 

opplæringa 
 realistiske opplæringsmål for eleven  
 om ein kan hjelpe på dei vanskane har innafor det ordinære 

opplæringstilbodet  
 kva for opplæring som gir eit forsvarlig opplæringstilbod 

 

 
Den sakkyndige vurderingen er rådgivende for vedtak om spesialundervisning. 
Rektor ved den enkelte skole fatter vedtak. Vedtaket kan avvike noe fra rådgivende 
vurdering i sakkyndig, eksempelvis i lys av en likeverdighetsvurdering. Avvik må 
begrunnes skriftlig.  
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I følge opplæringsloven kan eleven/foresatte kreve at sakkyndig vurdering med sikte 
på å fastslå om eleven har spesielle behov for – og dermed rett til – 
spesialundervisning. 
 
Status – beskrivelse av situasjonen i Ås-skolen 
Trenden de siste årene viser en betydelig økning i antall henvisninger til PP-tjenesten 
ved Ås Pedagogisk Psykologisk senter (PPS). Barnehage- og skoleårene 2010/2011, 
2015/2016 og 2017/2018 ble det registrert hhv 109, 224 og 249 henvisninger totalt - 
for barn før skolepliktig alder og for barn i grunnskolepliktig alder. Sett opp imot antall 
elever i skolen ble da 4,3 % av elevene henvist 2010/2011, 8,1 % ble henvist 
2015/2016 og 8,5 % ble henvist 2017/2018.  
 
I samme periode har andel elever med vedtak om spesialunderving økt fra 5,8 % i 
2010/2011 til 7,6 % i 2017/2018. 
Andel elever med spesialundervisning i Ås-skolen, sortert på hovedtrinn:  
 
Hovedtrinn 2010/2011 2015/2016 2017/2018 

1.- 4.trinn 4,34 % 3,98 % 4,45 % 

5.- 7.trinn 6,39 % 8,10 % 8,33 % 

1.-7. trinn 5,26 % 5,57 % 6 % 

8.-10.trinn 6,86 % 8,76 % 11,9 % 

1.-10. trinn 5,8 % 6,5 % 7,6 % 
Tabell 1 Tallene er hentet fra skolenes årlige GSI-rapportering, og viser kun tall for de kommunale grunnskolene.  

Det er forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor stor del av elevene som 
har vedtak om spesialundervisning, og hvordan spesialundervisningen blir organisert. 
I følge Utdanningsdirektoratet kan dette tyde på at kommunene praktiserer 
grenseoppgangen mellom ordinær opplæring og spesialundervisning ulikt. Utdrag av 
KOSTRA-tallene illustrer store forskjeller mellom omfang og andel elever med 
vedtak, og at det ikke synes å være en sammenheng mellom andel elever med 
vedtak og omfang (årstimer som gis til en elev i snitt).  KOSTRA-tallene inkluderer 
alle eierformer (privat og kommunal).  
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Vurdering: 
Hvorfor bruker vi så mye lærerressurser til spesialundervisning?  
Hovedproblemstillingen er knyttet til det høye gjennomsnittlige omfanget av årstimer 
til spesialundervisning per elev, samt årsak til henvisning. En annen og viktig 
forklaringsvariabel er organisering av spesialundervisning, og den enkelte skoles 
mulighet for fleksibel oppgaveløsning og handlingsrom.  
 
Det meldes fra Ås PPS at elevene i Ås-skolen som i hovedsak har vedtak med stort 
omfang, er elever med store sammensatte vansker; multi-funksjonshemmede, elever 
med store sosial-emosjonelle vansker, reguleringsvansker og atferdsvansker av ulik 
karakter. Økning i antall henvisninger fra 2010/2011 til 2017/2018 korrelerer med 
økning av elever med utfordringer og vansker som eksemplifisert i det ovenstående. 
64 nye henvisningen i 2017/2018 innenfor området sosial-emosjonelle vansker, 
reguleringsvansker og atferdsvansker bekrefter dette. Fokuset i saksutredningen 
rettes mot denne målgruppen. Elever med spesifikke fagvansker, språkvansker og 
annet som direkte kan knyttes til lærevansker, blir ikke diskutert videre i denne 
saken. 
 
Tallene synes å vise en klar sammenheng mellom økt antall henvisninger og økt 
ressursinnsats til spesialundervisning. Tidligere ble elever i hovedsak henvist grunnet 
lærevansker. Nå blir også elever med sammensatte utfordringer og problemer som i 
utgangspunktet ikke er knyttet direkte til fagvansker, i økende grad henvist.  
 
Flere elever har behov for alternativ opplæringsarena. Et slikt behov er imidlertid ikke 
enstydig med at eleven har lærevansker. Loven på den andre side krever vedtak om 
spesialundervisning, før en elev kan bli utplassert på en alternativ opplæringsarena. 
Dette setter «byråkratiet» i gang, da eleven først må henvises til PPS som igjen må 
utarbeide en sakkyndig vurdering før vedtak kan fattes. Det samme gjelder elever 
som trenger skjerming og som tidvis må være ute av klasserommet og elever som 
trenger begrenset skoletid grunnet helseutfordringer. Det meldes også fra skolene 
om en økning i behov for «øremerkede» ressurser til enkeltelever, for at de ikke skal 
kunne skade andre eller seg selv.  
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Omfang av ressursinnsats til spesialundervisning synes å henge sammen med at det 
ikke er etablert gode nok systemiske tiltak som sikrer at ressursene målrettes 
optimalt i takt med endring i utfordringsbilde. Et hovedmoment i dette handler om 
hvordan grenseoppgangen mellom ordinær opplæring, tilpasset opplæring og 
spesialundervisning praktiseres.  
 
I 2013 vedtok Stortinget endringer i bestemmelsene om spesialundervisning ved å 
lovfeste plikt til å vurdere utbytte av opplæringen før det fattes vedtak om 
spesialundervisning, med følgende presisering i opplæringsloven § 5-4:  
 
«…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.» 
 
Rådmannen mener det ligger et betydelig effektiviseringspotensial – systemiske tiltak 
og retningslinjer i større grad kan og bør forankres i denne lovfestingen om plikt til å 
vurdere utbytte av opplæringen før det fattes vedtak om spesialundervisning.  
 
Bruk av ressurser ved PP-tjenesten  
Endring i utfordringsbildet har også ført til endring i belastning av PP-tjenesten. PP-
tjenesten har som tidligere nevnt en todelt rolle. Det brukes nå betydelige ressurser 
til utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. Dette går på bekostning av tjenestens 
andre rolle, som handler om det systemrettede forebyggende arbeidet ute i skolene.  
 
En viktig forutsetning for å lykkes med dette arbeidet er at det etableres gode 
systemiske tiltak i skolene, og en plan for hvordan man jobber med klasseledelse, 
klassemiljø og tiltak rettet mot elev og foreldre. 
Rådmannen mener det er behov for å sette inn tiltak for å redusere antall 
henvisninger for sakkyndige vurderinger, som en forutsetning for at det skal kunne 
frigjøres tid til å jobbe mer ute på skolene til veiledning og oppfølging.  
 
 
Veien videre:  
 

 Det skal utarbeides en strategi for å redusere spesialundervisning i skole.  
Strategien skal blant annet inneholde:   

o Tiltak – Nye retningslinjer for henvisning, med mål om:  
 kortere tid fra behovet oppstår til tiltak kan settes inn  
 mindre belastning av «byråkratiet» som igjen medfører frigjort tid 

til veiledning og forebyggende arbeid 
 skarpere skille mellom elever med læringsvansker og 

atferdsvansker som igjen vil være en tydeliggjøring av behov for 
kompetanse 

o Tiltak – Kompetanseheving – med mål om:  
 styrket «bestillerkompetanse» i skoler og barnehager 
 kompetanseheving av personalet i hvordan jobbe med ulike 

utfordringer 
o Tiltak – Samarbeidsrutiner – med mål om: 



Ås kommune 

Ungdomsrådet 29.10.2018  Side 18 av 21 

 

 etablering av fast samarbeidsarena mellom rektorer og PP-
rådgivere 

 bedre prosesser  
 

Oppstart 22. november - seminar med skoleledere og PP-rådgivere. 
Strategien vil bli lagt frem for politikerne i forbindelse med tilstandsrapportering 
for året 2018, medio mars 2019.  

 
 Etablering og oppstart av en ny alternativ opplæringsarena på Breivoll for 

ungdomsskoleelever  
 

 Vurdering av alternativ opplæringsarena for elever fra barneskolen 
 

 Nedjustere omfang av vedtak i et likeverdighetsperspektiv. Når tjenesten som 
sådan nedjusteres, må også ressursinnsats til spesialundervisning 
nedjusteres.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
På sikt en effektivisering av tjenesten og styrket ressursinnsats til systemisk arbeid 
som konsekvens av ressursnedgang på sakkyndig arbeid.  
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Ingen 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Endring i utfordringsbilde er ikke lenger samstemt med dagens praksis. Det er behov 
for å utarbeide en fremtidsrettet strategi som sikrer retningslinjer, rutiner og 
samhandling som sikrer bedre målretting av ressurser.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
31.10.2018 
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UR-4/18 
Støtte til tiltak for uorganisert ungdom 2018 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  18/02931-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 4/18 29.10.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
De resterende midlene til tiltak for uorganisert ungdom brukes på følgende måte: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Ås, 13.10.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ungdomsrådet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 45/17 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Mottakere av støtte  
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 21.06.16 at tilskuddsordningen «støtte til 
uorganisert ungdom» skulle avvikles (K-sak 45/17). Midlene ble overført til 
ungdomsrådet, og øremerkes tiltak og arrangementer for ungdom i Ås. Bruken av 
midlene rapporteres i ungdomsrådets årsmelding. 
 
Ungdomsrådet har tidligere i 2018 tildelt midler til gjennomføring av LAN på Midtgard, 
paintball-tur for ungdom i Ås, utlåns-PC for ungdom på Midtgard og gratis filmvisning 
av «Los Bando». Gjenstående beløp under posten «midler til uorganisert ungdom» 
er 10.000 kroner. 
 
Ungdomsrådet har offentliggjort på sin facebook-side at de ønsker søknader eller 
forslag til hvordan pengene kan brukes. Fristen er satt til 26.oktober. 
 
Vurdering: 
Ungdomsrådet står fritt til å velge hvordan midlene skal benyttes, så lenge pengene 
brukes til tiltak og/eller arrangementer for ungdom i Ås. 
 
I tillegg til midler til uorganisert ungdom, har ungdomsrådet et eget budsjett. Rådet 
kan velge å bruke hele eller deler av det gjenstående beløpet til å støtte tiltak og/eller 
arrangementer for ungdom i Ås, eller selv ta initiativ til egne arrangementer. Etter 
utbetaling av møtegodtgjørelse, gjennomføring av samling for ungdomsråd, innkjøp 
av nettbrett og utgifter til servering, har ungdomsrådet i overkant av 50.000 kroner 
igjen på sitt budsjett. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Et eventuelt mindreforbuk vil tilbakeføres til kommunen. 
 
Alternativer: 
Medlemmene i ungdomsrådet kan selv legge frem forslag til bruk av pengene. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ungdomsrådet bestemmer i sitt møte 29.oktober hvorvidt, og eventuelt på hvilken 
måte pengene som er satt av til formålet skal brukes. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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UR-5/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/03043-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/18 29.10.2018 
10 Formannskapet 88/18 07.11.2018 
11 Formannskapet   
12 Kommunestyret   
2 Eldrerådet 10/18 30.10.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
4 Klima- og miljøutvalg   
5 Hovedutvalg for helse og sosial   
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/18 31.10.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø   
8 Arbeidsmiljøutvalget 2018   
9 Administrasjonsutvalget   
 
 
Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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