
Foreldrekurs ADHD
Rett til spesialundervisning etter Opplæringslova § 5.1

Og elevens psykososiale arbeidsmiljø § 9 a



PPT og spesialundervisning - rettigheter

• Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, 
kan han eller hun ha rett til spesialundervisning.

• Spesialundervisning kan f.eks. være at eleven jobber etter andre 
opplæringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp 
eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. 
Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov. 



Bekymring

• Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt 
nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for 
barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten 
vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak. 



Skolens ansvar

• Skolen skal: 

- Involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder 
eleven

- Vurdere om en elev trenger spesialundervisning

- Be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene 
ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger 
spesialundervisning



Skolens ansvar forts. 

• Fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning 
eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være

• Lage en individuell opplæringsplan (IOP)

• Gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og 
IOP-en

• Lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til 
eleven en gang i året

• Sørge for at foreldrene og eleven får veiledning om hva vurdering 
med og uten karakterer innebærer, før de bestemmer seg



Involvering av foreldre

• Foreldre 

- kan kreve at skolen undersøker om barnet deres trenger 
spesialundervisning

- Skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å utrede 
barnet

- Skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet skal få 
spesialundervisning



Involvering av foreldre forts.

• Skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen 
barnet får og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg

• Kan klage hvis barnet ikke får spesialundervisning

• Kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av 
spesialundervisningen

• Kan bestemme om barnet på ungdomsskolen skal få fritak fra 
vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått 
spesialundervisning i. 



Opplæringslova  § 5

• Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringslova kapittel 5. 



Opplæringslova § 9 – A 
Trygt og godt skolemiljø
• Alle barn  har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, 

helse og læring. 

• I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, 
vold, diskriminering og trakassering på skolen, på skoleveien på SFO 
og på leksehjelp. 

• Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet 
inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet. 



Tilhørighet

• Alle elever skal oppleve tilhørighet og skolene må jobbe systematisk 
med å skape et godt skolemiljø, forebygge mobbing og krenkelser og 
ha gode systemer for å håndtere situasjoner og hendelser når elever 
opplever krenkelser. 

• Elevene har rett til å være med og planlegge og gjennomføre arbeidet 
med et godt og trygt skolemiljø. 



Godt skolemiljø – de voksnes ansvar

• Ansvaret for elevenes trygghet er plassert hos de voksne ut fra loven. 

• Voksne skal observere og gripe raskt inn dersom de får mistanke om 
eller får vite om at et barn ikke har det bra (aktivitetsplikten). 

• Det er rektor som har ansvaret for å følge opp dette arbeidet. Rektor 
skal vite hva som foregår på skolen.

• Skolene skal ha en plan for systematisk arbeid og har plikt til å 
informere elever og foreldre om retten til et trygt og godt skolemiljø 
og muligheten til å klage til Fylkesmannen. 


