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1. INNLEDNING 

Rambøll Management Consulting har på oppdrag for Sarpsborg Kommune gjennomført en 

gjennomgang og vurdering av Virksomhet alternative skolearenaer som ligger under 

kommuneområdet Oppvekst. Gjennomgangen innebar en vurdering av virksomhetens innhold 

(aktiviteter og tilbud), organisering, ressurser og økonomi.   

 

I det følgende gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for oppdraget før vi gjør rede for 

oppdragets formål, samt hvilke metoder og datakilder vi har benyttet oss av i dette arbeidet. 

 BAKGRUNN 

I 2007 gjennomførte Høgskolen i Østfold en analyse av produktivitet og resultater i grunnskolen i 

Sarpsborg kommune. I rapporten fremkommer det at kommunen er underbudsjettert på flere 

områder, men at ressursbruken knyttet til grunnskoleundervisning er forvente ut fra 

befolkningsstrukturen i kommunen. Befolkningen har gjennomsnittlig lav utdanning og inntekt, 

og en økende innvandrerbefolkning.1  

  

I rapporten konkluderes det med at den tidligere enheten: Enhet spesialpedagogiske tiltak har et 

forbruk som overstiger budsjettene. Man har vært usikker på akkurat hva som har forårsaket det 

gjentagende merforbruket i enheten, men det siktes særlig til at det er en stadig økt etterspørsel 

etter tjenestens tilbud. Dette handler både om antallet elever som søker, og om behovenes 

kompleksitet. 

 

Til tross for flere runder med omorganiseringer og iverksatte tiltak i virksomheten for å få 

kontroll på budsjettsituasjonen, ser kommunen fremdeles at ressursbruken stadig øker. Ledelsen 

på oppvekstfeltet har stilt spørsmål ved om merforbruket skyldes et utydelig mandat, inkludert 

inntakskriterier og uavklart arbeidsfordeling mellom tilgrensende tjenesteområder.  

 

 PROSJEKTETS FORMÅL  

Hovedmålsettingen med dette prosjektet har vært å gi Sarpsborg kommunene et godt 

kunnskapsgrunnlag med forslag til tiltak for en mer hensiktsmessig organisering som både gir et 

godt tilbud til innbyggerne samt bedre forutsetninger for en mer forutsigbar budsjettsituasjon.  

 

I de første kapitlene i denne rapporten gis en beskrivelse av nåsituasjonen og kommunens 

organisering, tilbud og tjenester innenfor oppvekstområdet og Virksomhet alternative 

skolearenaer (VAS). Dette inkluderer en redegjørelse for hvilke behov kommunens skoler har for 

tjenester innenfor feltet, samt hvilke refleksjoner skolene og andre omliggende kommunale 

tjenester har knyttet til VAS og virksomhetens tilbud og tjenester.  

 

Rapporten gir en systematisk oversikt over utfordringsbildet knyttet til organisering, 

tjenestetilbud og ressursbruk fra flere nivåer og kommunale virksomheters perspektiv. Til 

sammenligning gis også en beskrivelse av tilbud og organisering av tilsvarende tjenester i to 

andre kommuner. Avslutningsvis i rapporten presenteres forslag til tiltak akkompagnert av 

Rambølls anbefalinger.   

 
1 Høgskolelektor Arve Negaard; ”Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune” HiØ Oppdragsrapport 2007:4 
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 METODE 

I prosjektet er følgende metoder for datainnsamling tatt i bruk: 

 

• Innledende intervjuer 

• Dokumentstudier 

• Intervjuer 

• Medvirkningsaktiviteter 

• Arbeidsmøte (workshop) 

 

Den metodiske gjennomføringen beskrives nærmere i de neste avsnittene. 

 Innledende intervjuer 

Innledningsvis i oppdraget ble det gjennomført innledende undersøkelser i form av seks 

eksplorative intervjuer med følgende funksjoner: 

 

• Direktør oppvekst 

• Assisterende direktør oppvekst 

• Virksomhetsleder VAS 

• Virksomhetsleder PPT 

• Koordinator i samhandlingsteam 

• Økonomirådgiver 

• Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 

 

Det ble benyttet en semistrukturert intervjuguide til intervjuene, som ble justert i henhold til 

informantens posisjon i kommunen/virksomheten. 

 

De innledende intervjuene har vært relevante for å danne et utgangspunkt for det videre 

innsiktsarbeidet med innhenting av data og kunnskap om utfordringsbildet og utviklingen i 

virksomheten de siste årene.  

 Dokumentgjennomgang 

Som del av den første fasen i prosjektet (innsiktsfasen) har vi også gjennomført en 

dokumentgjennomgang. Dokumentene har vi fått tilsendt fra informantene i de innledende 

intervjuene og fra oppdragsgivers arbeidsgruppe knyttet til prosjektet. Vi har også innhentet 

relevante dokumenter fra øvrige informanter gjennom prosjektperioden. Til sammen har vi 

samlet og gjennomgått 27 dokumenter og elleve stillingsbeskrivelser. 

 

Dokumentene har, sammen med intervjuene, bidratt til å danne kontekst for oppdraget og har 

også gitt et bilde av utviklingen på kommuneområdet og i virksomheten de siste årene, i tillegg 

til informasjon om retningslinjer, vedtak, bestemmelser og andre data. Sammen med de 

innledende intervjuene har dokumentgjennomgangen også dannet grunnlag for utformingen av 

intervjuguider til intervjuene, samt for utvikling av medvirkningsaktivitetene. 

 Intervjuer 

Den største aktiviteten i prosjektets innsiktsfase har vært gjennomføringen av kvalitative 

intervjuer. Sammen med kunnskapen vi har fått gjennom innledende intervjuer og 
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dokumentgjennomgangen, utgjør intervjudataene vi har fått fundamentet for analyse- og 

rapporteringsfasene i prosjektet.   

 

Vi har gjennomført 29 dybdeintervjuer over telefon eller video (Teams). Intervjuene har hatt en 

varighet på 45 – 60 minutter. Ettersom det har vært et viktig poeng å innhente informasjon og 

innspill fra så mange som mulig, har vi gjennomført intervjuer med et bredt spekter informanter. 

Følgende grupper har vært intervjuet:  

 

• Ledelse ved kommuneområdet oppvekstfeltet 

• Ansatte og teamledere ved de forsterkede avdelingene 

• Ansatte og teamleder ved ressurstjenesten 

o Mobilt sosialfaglig team 

o Mobilt audiotjeneste team 

o Voksenopplæringen  

o Alternative læringsarenaer 

• Ledelse og ansatte ved Voksenopplæringen  

• Ledelse og ansatte ved seks forskjellige skoler i kommunen 

• Ledelse og ansatte ved omliggende tjenester 

o Ledelse og ansatte ved PPT 

o Ledelse ved Virksomhet spesialpedagogikk førskole 

o Ledelse ved Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst (VKKO) 

o Ledelse ved Virksomhet livslange tjenester (kommuneområdet helse og velferd) 

o Ledelse ved Virksomhet forebyggende tjenester (kommuneområdet helse og 

velferd) 

 

I likhet med de innledende intervjuene, utviklet vi semistrukturerte intervjuguider for hver av 

informantgruppene som vi justerte etter behov, og som vi benyttet under gjennomføringen av 

intervjuene.  

1.3.3.1 Benchmarkintervjuer 

I tillegg til dybdeintervjuene ble det også gjennomført en kortfattet undersøkelse i to utvalgte 

kommuner i form av en benchmarking. Formålet med benchmarkingen var å danne et 

sammenligningsgrunnlag på bakgrunn av demografi, geografi og kommunestørrelse. Kommunene 

ble valgt ut i samråd med oppdragsgiver og tema for benchmarkingen var organisering av 

alternative læringsarenaer. Kommunene som ble intervjuet var Skien og Fredrikstad.  

 

I arbeidet med benchmarkingen ble det gjennomført ytterligere fire intervjuer. I begge 

kommunene snakket vi med én ansvarlig for PPT og én ansvarlig for alternative 

opplæringsarenaer.  

 

Gjennom intervjuene undersøkte vi hvilke spesialpedagogiske tilbud kommunene har, hvordan 

alternative læringsarenaer blir benyttet innenfor dette tilbudet og hvordan det organiseres. 

Innenfor organiseringen av tilbudet har vi vektlagt ansvarsfordeling, samhandling og økonomi.  
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 Medvirkningsaktiviteter 

Gjennom prosjektet har vi også gjennomført noen medvirkningsaktiviteter for å sørge for god 

involvering av og medvirkning for de ansatte i VAS, PPT og de ordinære skolene som bruker 

tjenestene under virksomheten. Medvirkningsaktivitetene i prosjektet kan inndeles i to 

hovedkategorier; et mailbasert oppgavesett og et sett med fokusgrupper.  

1.3.4.1 Mailbasert oppgavesett 

I det mailbaserte oppgavesettet fikk samtlige skoler, PPT og VAS tilsendt en epost med et sett 

refleksjonsspørsmål som omhandlet behov og ønsker knyttet til ressurstjenesten i VAS, og om 

samarbeid og kommunikasjonsstrukturer mellom skolene, PPT og VAS.  

 

Den andre delen av oppgaven besto i å validere utfordringsbildet som var identifisert gjennom 

prosjektets innsiktsfase. Til oppgaven lå det vedlagt et utfordringskart som illustrerte de 

opplevde utfordringene informantene hadde fortalt om i intervjuene.2 I utfordringskartet var de 

opplevde utfordringene knyttet til et sett rotårsaker. Her fikk skolene, PPT og VAS anledning til å 

gi innspill på hvilke utfordringer de opplevde som størst, om det var utfordringer som manglet og 

om de var uenige i noen av utfordringene eller de antatte sammenhengene mellom utfordringer 

og rotårsaker.  

 

I utsendelsen av det mailbaserte oppgavesettet ble det oppfordret til at skolelederne, 

virksomhetsleder for VAS og virksomhetsleder for PPT inkluderte sine ansatte i drøftingen av 

refleksjonsspørsmål og utfordringskartet, for å sikre bredest mulig involvering.  

 

Det mailbaserte oppgavesettet ble besvart av PPT, VAS og 10 av 17 rektorer ved de ordinære 

grunnskolene i Sarpsborg kommune. Av de resterende syv var det fire som deltok i fokusgrupper 

hvor de fikk anledning til å kommentere utfordringsbildet. 

1.3.4.2 Fokusgrupper 

Det ble også gjennomført tre fokusgrupper med henholdsvis ressurstjenesten, tre utvalgte 

ordinære skoler og de tre skolene med tilknytning til forsterkede avdelinger.   

 

Til de to sistnevnte fokusgruppene ble det invitert én skoleleder og én ansatte med erfaring fra 

samarbeid med ressurstjenesten fra hver av de utvalgte skolene. Til fokusgruppen med 

ressurstjenesten ble teamleder invitert sammen med én ansatt fra audioteamet og to rådgivere, 

én pedagog og én miljøterapeut fra det mobile sosialfaglige teamet.  

 

Overordnet sett var formålet i fokusgruppene det samme, men med fokus på noe ulike 

temaområder og fra ulike perspektiver. Alle fokusgruppene omhandlet drøfting av ulike løsninger 

for de identifiserte utfordringene i VAS, men det ble også drøftet problemstillinger og spørsmål 

tilpasset den enkelte fokusgruppe. Felles for de tre fokusgruppene var drøfting av løsninger, samt 

problemstillinger som omhandlet forløpet i saker som når ressurstjenesten, tiltakskjedemodellen, 

ressurstjenestens oppgaver og mandat, forhold rundt bruk av de alternative læringsarenaene, 

hvilke oppgaver som bør tilfalle skolen samt fremtidig håndteringen av elever som i 

utgangspunktet kvalifiserer til forsterkede avdelinger, men som ikke får plass.  

 

 
2 Se rapportens kapittel 7 for illustrasjon.   
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I fokusgruppen for skolene med tilknytning til forsterkede avdelinger ble forhold og samhandling 

mellom skolen og forsterket avdeling også drøftet, i tillegg til organisering, behov og 

forventninger knyttet til de forsterkede avdelingene. Når det gjelder fokusgruppen med 

Ressurstjenesten ble rollefordeling internt samt samhandling med PPT også et tema, i tillegg til 

de felles problemstillingene. 

   

 Arbeidsmøte (workshop) 

Gjennom prosjektperioden har det vært jevnlige status- og arbeidsmøter mellom oppdragsgiver 

og Rambøll. Etter analysefasen ble det også gjennomført et arbeidsmøte der oppdragsgiver og 

oppdragsgivers arbeidsgruppe, inkludert assisterende direktør for skolene, virksomhetsleder for 

VAS og virksomhetsleder for PPT deltok sammen med Rambøll. Til arbeidsmøtet hadde Rambøll 

forberedt noen felles oppgaver og diskusjonspunkter som dreide seg rundt prioritering av tiltak, 

mulighetsrom og begrensninger knyttet til organiseringen av tjenestene og tjenestenes mandat.  

 

 LESEVEILEDNING 

I kapittel 2 gjør vi rede for organiseringen av Kommuneområdet oppvekst og Virksomhet 

alternative skolearenaer. 

 

Kapitlene 3, 4 og 5 er strukturert etter Virksomhet Alternative skolearenaers ulike tjenester. I 

hvert kapittel tar vi for oss tjenestenes organisering, saksgang og samhandling med omliggende 

tjenester og aktører.  

 

I kapittel 3 beskriver vi Ressurstjenesten. Kapittelet er delt inn etter de ulike teamene i 

Ressurstjenesten: Mobilt sosialfaglig team, Mobilt audioteam og de alternative læringsarenaene 

Fjeld gård og Tunhaug. Avslutningsvis i kapittelet løfter vi frem skolenes og PPTs opplevelse av 

og forventninger til Ressurstjenesten som helhet.  

 

I kapittel 4 gjør vi rede for Voksenopplæringen, og i kapittel 5 tar vi for oss de forsterkede 

avdelingene.  

 

Kapittel 6 omhandler økonomi og ressursbruk. I kapittelet beskriver vi bakgrunnen for det 

uforutsigbare ressursbehov.  

 

Kapittel 7 gir oversikt over utfordringsbildet knyttet til VAS. Videre gjør vi rede for 

sammenhengen mellom de identifiserte utfordringene og knytter disse til et sett rotårsaker.  

 

Kapittel 8 presenterer tiltaksforslagene som har blitt introdusert gjennom intervjuer og 

medvirkningsaktiviteter. Rambøll har videre gjort en vurdering av disse, og tiltakene som 

Rambøll anbefaler beskrives nærmere.   

 

I vedleggene til rapporten fremkommer resultatene fra benchmarkingen. Disse oppsummerer 

organiseringen av alternative læringsarenaer i henholdsvis Fredrikstad og Skien kommuner. 
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2. KOMMUNEOMRÅDET OPPVEKST OG VIRKSOMHET 

ALTERNATIVE SKOLEARENAER 

 KOMMUNEOMRÅDET OPPVEKST 

 

«Sammen skaper vi Sarpsborg! – der barn og unge lykkes»  

 

Sitatet er hentet fra Oppvekstplan 2018-2030 for Sarpsborg kommune. Hovedformålet med 

planen er å avklare samfunnsmessige behov og oppgaver som skal løses innenfor 

oppvekstområdet. Det understrekes at Sarpsborg skal være et godt sted å vokse opp, og en god 

kommune å leve i som voksen. Arbeidet for å sikre dette starter allerede i barnehage og skole. 

Derfor har kommunens tjenesteyting på oppvekstfeltet stor betydning for barn og unges liv, både 

gjennom oppveksten og som voksen.  

 

Mål og tiltak som fremstilles i planen tar utgangspunkt i kommunens befolkningssammensetning 

og levekår, styrker og utfordringer i barnehager og skoler samt hva som preger barn og unges 

oppvekst i Sarpsborg. I planen er følgende prioriterte innsatsområder løftet frem som viktige; 

helhet og sammenheng, læringskvalitet og læringsutbytte, kompetanse og rekruttering og 

kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling.3  

 

Helhet og sammenheng handler om å gi barn og unge gode overganger mellom barnehage og 

grunnskole, og mellom grunnskole og videregående. Overgangene er vesentlige for at den 

enkelte skal oppleve helhet og sammenheng i sin faglige og sosiale utvikling. For å lykkes med 

gode overganger må det være samarbeid og samhandling på tvers av skole, barnehage og ulike 

tjenester fra sentrale tjenesteområder i kommunen. 

 

Læringskvalitet og læringsutbytte utgjør kjernen i barnehagens og skolens virksomhet. Dette 

innebærer at læringsutfordringer skal fanges opp så tidlig som mulig, og at vansker ikke skal få 

utvikle og forsterke seg. Prinsippet om «tidlig innsats» og «tidlig inn» løftes frem som viktige her.  

 

Kompetanse er avgjørende for å kunne gi barn og ungdom de læringsmulighetene de har rett på. 

Kommunen prioriterer derfor systematisk kompetanseheving hos medarbeidere. Det fremheves 

at kompetanseheving må være organisert på en måte som ivaretar nødvendig fokus, tid og 

oppmerksomhet rettet mot hverdagen ute i tjenestene.  

 

Lederkompetanse er både en drivkraft og en forutsetning for at skole og barnehager skal utvikle 

seg som organisasjoner. Ledelse skal kjennetegnes av tett samhandling mellom leder og de som 

skal ledes. Kommunens enhetsleder skal være tett på sine virksomheter.  

 

Sarpsborg kommune skal yte tjenester til innbyggerne og forvalte myndighet i tråd med lovverk 

og politiske vedtak. Kommunen består av seks kommuneområder hvor hver og en har sine 

ansvar og mandat. Kommuneområdet oppvekst består av totalt 26 virksomheter, inkludert 

Virksomhet alternative skolearenaer, grunnskolene, barnehagene, PPT, St. Marie læringssenter 

og enhet kompetanse og kvalitet oppvekst. Figur 2-1 viser organisasjonskart for 

kommuneområde Oppvekst. Virksomhet alternative skolearenaer er fremhevet i blått.   

 
3 Oppvekstplan 2018-2030 Sammen skaper vi Sarpsborg – der barn og unge lykkes.  
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Figur 2-1 Organisasjonskart kommuneområde Oppvekst 

 

 

 

 SPESIALPEDAGOGISKE TILBUD I KOMMUNEN FRAM TIL 2017 

På begynnelsen av 90-tallet var det to spesialskoler i Sarpsborg kommune: Huset og 

Håkonsgate. Begge var underlagt Olavsvolden skole. I 1997 ble avdelingen Regnbuen etablert på 

Kurland barneskole, og i 2005 ble Maren Juel, en tilsvarende avdeling, etablert på Hafslund 

barneskole. Samtidig ble Huset og Håkonsgate nedlagt. Andre avdelinger som ble etablert i 

denne perioden inkluderer Femkløveret på Grålum barneskole og Toppen på Alvimhaugen 

barneskole. Både Grålum ungdomsskole og Hafslund ungdomsskole etablerte i samme periode 

avdelinger rettet mot ungdomsskoleelever, henholdsvis avdelingene Base E og Studio.  

 

Skolene i Sarpsborg ble oppmerksomme på at det var stor etterspørsel etter plass ved de 

forsterkede avdelingene, og at familier flyttet til skolekretser der de kunne få tjenestene de 

ønsket. For skolene med de mest etterspurte tilbudene ble det raskt for dyrt og krevende å 

opprettholde et godt tilbud.   

 

Enhet spesialpedagogiske tiltak ble opprettet i 2010 under mandat fra kommuneområde 

Oppvekst. Alle de forsterkede avdelingene ble lagt innunder den nye enheten, sammen med de 

tidligere separate tilbudene for barnehage (nå Virksomhet spesialpedagogikk førskole) og 

adferdsproblematikk (nå Mobilt sosialfaglig team, inkl. avd. Tunhaug).  

 

Etter hvert ble de minste avdelingene (Toppen, Femkløveret og Base E) lagt ned, og 

voksenopplæringen i kommunen ble flyttet fra Norsksenteret til Enhet spesialpedagogiske tiltak. I 

2012 opprettet Sarpsborg kommune en egen audioavdeling. Tidligere hadde kommunen kjøpt 

tjenester fra audioavdelingen i Fredrikstad. Denne nye audioavdelingen ble også underlagt Enhet 

spesialpedagogiske tiltak.  
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Team sosio-emosjonelle utfordringer (i dag Mobilt sosialfaglig team) og den alternative 

læringsarenaen Tunhaug, hadde til en viss grad levd sitt eget liv ved siden av de større 

forsterkede avdelingene. Etter hvert ble man stadig mer oppmerksom på behovet for tilbud rettet 

mot elever/barn med andre utfordringer enn sammensatte funksjonsnedsettelser og hørselstap. 

For å bedre kunne bistå skolene i tilfeller som ikke falt innunder mandatet til de forsterkede 

avdelingene, opprettet enheten, i samarbeid med kommuneområde Oppvekst, et mobilt team for 

sosio-emosjonelle utfordringer. 

 

I 2017 ble Enhet spesialpedagogiske tiltak delt i to virksomheter: Virksomhet spesialpedagogikk 

førskole og Virksomhet alternative skolearenaer. De øvrige avdelingene og teamene forble under 

Virksomhet alternative skolearenaer. Videre ble Ressurstjenesten opprettet som en overordnet 

enhet for team sosio-emosjonelle utfordringer, den alternative læringsarenaen Tunhaug, 

voksenopplæringen, samt to nye team/enheter: Fjeld Gård, en midlertidig alternativ 

læringsarena for elever med adferdsproblemer, og et mobilt audioteam. 

 

Samme år innførte kommunen Tverrfaglig samhandlingsteam for barn og unge det er knyttet 

bekymring til. Teamet ble opprettet med utgangspunkt i intern rapport etter; «Prosjekt 

samordnet tjenestetilbud til utsatte og sårbare barn og unge og deres familier» (Sarpsborg 

kommune høsten 2016). Prosjektet konkluderte i rapporten med et behov for å samkjøre tilbud, 

og gi samordnede tjenester på tvers av tjenesteområder innen oppvekst og velferd.4   

 

I det følgende gir vi en overordnet innføring i Virksomhet alternative skolearenaer slik 

virksomheten er organisert i dag. 

 VIRKSOMHET ALTERNATIVE SKOLEARENAER 

Virksomhet alternative skolearenaer (VAS) tilbyr bistand til elever med ulike grader av 

tilpasningsbehov som følge av nedsatte funksjonsevner, hørselsnedsettelser eller psykososiale 

vansker, inkludert spesialundervisning for elever som er knyttet til forsterkede skoleavdelinger. 

Det gis også spesialundervisning på grunnskolens område for voksne.  

 

Virksomheten kan grovt sett sorteres inn i Ressurstjenesten, Forsterkede avdelinger og 

Voksenopplæring. Virksomheten ledes av en virksomhetsleder som rapporterer direkte til 

assisterende direktør for Oppvekst. I tillegg er virksomheten organisert med 4 teamledere under 

virksomhetsleder.   

 

Ressurstjenesten består av Mobilt sosialfaglig team, Mobilt audioteam og de to alternative 

læringsarenaene Fjeld gård og Tunhaug. Ressurstjenesten er et tidsbegrenset lavterskeltilbud 

som bistår og veileder skolene frem til skolene kan videreføre arbeidet med elevene, uten støtte. 

Tjenestens mål er å bistå personalet ved skoler med å tilrettelegge og gi et godt opplæringstilbud 

til barn og unge. 

  

Forsterkede skoleavdelinger er et tilbud for elever med store, sammensatte funksjonshemninger 

og med høy grad av tilpasningsbehov gjennom dagen. I Sarpsborg finnes det tre forsterkede 

avdelinger: Regnbuen med inntil 19 elever, Maren Juel med inntil 18 elever og Studio med inntil 

14 elever. Hver avdeling ledes av en teamleder og en spesialpedagogisk koordinator. 

 
4 Rapport – Prosjekt samordnet tjenestetilbud til utsatte barn og unge og deres familier  
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Avdelingene er organisert i elevteam på mellom tre og seks elever, med en fast personalgruppe 

bestående av pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere.  

 

Voksenopplæring er et tilbud som gis til voksne som har behov for spesialundervisning innenfor 

grunnskolen etter §4a-2 i Opplæringsloven. Tiltak fattes på bakgrunn av tilrådning fra PPT. Det 

samarbeides med elev, verge og andre ved utarbeidelse av individuell opplæringsplan (IOP). 

Opplæringen gjennomføres oftest en til en, men også i grupper der dette er mulig. 
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3. RESSURSTJENESTEN 

I dette kapittelet vil vi redegjøre for Ressurstjenestens organisering, tjenester og innhold. Som 

nevnt består ressurstjenesten av de to ambulerende teamene Mobilt sosialfaglig team og Mobilt 

audioteam, i tillegg til de de alternative læringsarenaene Fjeld gård og Tunhaug. 

Ressurstjenesten ledes av en teamleder som samarbeider med og rapporterer til 

virksomhetslederen i VAS.   

 

Teamene i ressurstjenesten jobber mot elever med til dels svært ulike behov. Mens Mobilt 

sosialfaglig team jobber med utadrettet kompetanseheving og veiledning i nærskolen knyttet til 

sosio-emosjonelle vansker og atferdsproblematikk, jobber Mobilt audioteam i hovedsak med barn 

og unge med hørselsnedsettelser. De Alternative læringsarenaene benyttes for barn og ungdom 

som har behov for alternativ opplæring utenfor nærskolen.  

 

I de følgende delkapitlene gjør vi rede for hvert av ressurstjenestens underliggende team. 

Utfordringer omkring det uforutsigbare ressursbehovet i Virksomhet alternative skolearenaer (se 

kapittel 7 for mer detaljert beskrivelse) er i stor grad knyttet til etterspørsel og utvikling i 

Ressurstjenesten de siste årene. I det følgende vil vi derfor se nærmere på innhold og 

organisering av ressurstjenesten, samt på samhandling mellom ressurstjenesten og andre 

kommunale tjenester og aktører. 

 MOBILT SOSIALFAGLIG TEAM 

Arbeidet i Mobilt sosialfaglig team (også kalt mobilt team) retter seg mot elever på barne- og 

ungdomstrinnet. Elevene er i utgangspunktet innenfor normalområdet hva gjelder kognitiv 

utvikling, men har utfordringer knyttet til sosio-emosjonelle vansker og atferdsproblematikk, 

eksempelvis vold, selvskading, angst, depresjon eller skolevegring. Det mobile teamet bistår 

skolene med å håndtere elever i denne målgruppen. Arbeidet består av observasjoner og 

kartlegginger av elever, dokumentasjon og utarbeidelse av tiltaksplaner som prøves ut i 

nærskolen i samarbeid med kontaktlærer. I tillegg driver det mobile teamet med kursing, 

veiledning og kompetansehevende tiltak på systemnivå.  

 

Mobilt sosialfaglig team tilbyr følgende tjenester: 5 

• Utarbeidelse av individuell opplæringsplan (IOP) 

• Kartlegginger av atferd, skoletrivsel og sosiale ferdigheter 

• Utarbeidelse av risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)  

• Veiledning 

• Kursing 

• Forebyggende verktøy  

 Organisering og arbeidsoppgaver 

Mobilt sosialfaglig team består av rådgivere, pedagoger, miljøarbeidere og miljøterapeuter. 

Rådgiverne har spesialkompetanse på hvert sitt fagfelt: vold/kriminalitet, traumer, psykososiale 

vansker og spesialpedagogikk. De ansattes nærmeste leder er teamleder for ressurstjenesten, 

som rapporterer til virksomhetsleder for Virksomhet alternative skolearenaer. Gjennom 

 
5 Power Point om «Ressurstjenesten – alternative skolearenaer ny» 
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intervjuene i prosjektet finner vi at teamleder er tett på det sosialfaglige teamet, og har god 

innsikt i det som foregår i teamet.  

 

Gjennom intervjuene med rådgiverne fremgår det at de har et relativt bredt spekter av 

arbeidsoppgaver og ansvarsområder. I stillingsbeskrivelsen står det blant annet at rådgiverne har 

som hovedoppgave å bistå virksomhetsleder og teamleder i vurdering av innkommende søknader 

og prioriteringer, og å opprette kontakt med skole, elev og eller/foreldre. Rådgiverne jobber også 

med kartlegginger, elevforløp og prosessforbedringer, i tillegg til kompetanseheving og kursing 

av skoleansatte og foreldre. En annen viktig oppgave er å være en kanal mellom 

samarbeidspartnere som PPT, barnevern, Forbyggende tjenester m.m.6  

 

Miljøarbeidernes oppgaver består i å følge opp enkeltelever ute i skolene, men de kan også følge 

elever på Fjeld gård eller jobbe på Tunhaug ved behov. Ifølge stillingsbeskrivelsen har 

miljøarbeiderne «sitt hovedansvarsområde rettet mot etablering og utførelse av 

opplæringssituasjoner av elever med psykososiale- og/eller audiovansker»7. De utfører opplæring 

i tråd med vedtak og elevenes IOP. I tillegg medvirker de til gjennomføring av støttetiltak som 

dagsplaner, ukeplaner og periodeplaner for enkeltelever. Det er dermed også tette samarbeid 

mellom miljøarbeiderne og lærere samt med pedagoger og rådgivere i det sosialfaglige teamet.  

 

Basert på stillingsbeskrivelsene ser det ut til at de ansatte i teamet har tydelig avgrensende 

arbeidsoppgaver og roller. Intervjudataene viser imidlertid et noe annet bilde, særlig knyttet til 

miljøarbeidernes arbeid på de alternative læringsarenaene. For mens noen informanter opplever 

å ha god oversikt over eget ansvar og rollefordeling i teamet, gir andre uttrykk for å være usikre 

på hvem som har ansvar for hva, og hvor i teamet ulike beslutninger kommer fra.  

 Saksgang og inntakskriterier 

Når skolene opplever bekymring knyttet til en elev, skal de basert på tiltakskjedemodellen prøve 

ut egne tiltak i skolen først. Tiltakskjedemodellen er en prosedyre eller arbeidsmodell med 

prinsipper for et helhetlig tiltaksapparat. Formålet er å drøfte, iverksette og evaluere tiltak rettet 

mot barn og unge, slik at de skal kunne motta hjelp på et tidlig tidspunkt, og på lavest mulig 

nivå før videre henvisning. I tillegg skal modellen bidra til å sikre oppgave- og ansvarsfordeling 

mellom ulike aktører, og dokumentasjon av hva som er gjort og hvilke arbeid som er utført.8 

 

Tiltakskjedemodellen består av tre nivåer – der hvert av nivåene beskriver prosedyrer som skal 

gjennomføres. Når det oppdages barn eller elever som det kan være behov for å følge opp, skal 

man etter modellen starte med nivå 1, og dersom det blir nødvendig går man videre med nivå 2 

og eventuelt til slutt også nivå 3. Nivåene representerer hvor omfattende og spesialisert 

bistanden er, og hvilke aktører som involveres i saken. I Figur 3-1 illustreres 

tiltakskjedemodellen. Tiltakskjedemodellen er noe forskjellig mellom barnehage og grunnskole.  

 

 

 

 

 
6 Stillingsbeskrivelse rådgiver 

7 Stillingsbeskrivelse Miljøarbeider 

8 Sarpsborg kommune (2013). «Tiltakskjedemodellen anvendt på skolenivå» og Sarpsborg kommuner (årstall ukjent) «Revidert 

tiltakskjedemodell barnehage». 
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Figur 3-1: Illustrasjon av Tiltakskjedemodellen 

 

 

Til tross for at tiltakskjedemodellen gir retningslinjer for hvordan skoler og barnehager skal 

arbeide med barn og unge det er knyttet bekymring til, fremgår det av intervjuene og 

medvirkningsaktivitetene at skolene tolker tiltakskjedemodellen ulikt. Det er uklart hvor strengt 

skolene forholder seg til tiltakskjedemodellen, hvordan den brukes, og hvordan samhandling og 

samkjøring av tjenester foregår. Særlig fremkommer det som vilkårlig hvilke av nivåene skolene 

kobler på de kommunale tjenestene som PPT og det mobile teamet, et punkt det virker å være 

usikkerhet rundt i flere av skolene. En årsak kan være at det i modellen ikke fremkommer tydelig 

når tjenester skal kobles på, og videre hvilke tjenester det er relevant å koble på til hvilken tid.  

 

Intervjudata tyder på at Ressurstjenesten ofte har vært koblet på før PPT og ofte ved nivå 2, 

men noen ganger også ved nivå 1 eller 3. Dette skyldes antagelig at det mobile teamet fungerer 

som et lavterskeltilbud, som er tilgjengelige og enkle å trekke på i vurderinger og kartlegginger 

av elever. I tillegg tilbyr tjenesten veiledning og observasjoner, som kan være relevante å 

benytte i forbindelse med nivå 1 og 2 i tiltakskjedemodellen. Den siste tiden har imidlertid PPT 

også ønsket å kobles tidligere på, slik at PPT får kunnskap om hele prosessen og unngår 

dobbeltarbeid. Det virker likevel som at praksis i skolene er nokså ulik. 



Rambøll - Gjennomgang av Virksomhet alternative skolearenaer 

 

  

 

15/62 

 

Tiltakskjedemodellen tilsier at skolen skal søke om 

bistand fra Ressurstjenesten gjennom en formell 

søknadsprosess. Saksgang og søknadsprosess er 

forklart i Figur 3-2. I søknaden beskriver skolene hva 

de trenger hjelp til. Søknaden går til teamleder for 

Ressurstjenesten, og vurderes i samråd med 

rådgiverne. Saken vurderes, og videre gis 

oppfølgingsansvaret til en av rådgiverne som avtaler 

et oppstartsmøte med skolen. Ofte er kontaktlærer, 

rektor, sosiallærer og foreldre tilstede på møtet, mens 

PPT og andre instanser ikke deltar. Deretter foretar 

rådgiverne observasjon av eleven, og utvikler 

tiltaksplaner for arbeidet med eleven.  

 

I enkelte tilfeller tar skolen kontakt direkte med 

teamleder. Dette gjelder særlig i saker hvor 

utfordringene har eskalert på kort tid og hvor det er 

behov for umiddelbar bistand.  

 

 Samhandling og kommunikasjon 

Mobilt sosialfaglig team samarbeider med flere aktører 

i kommunen. Skolene og PPT fremstår som de mest 

sentrale samarbeidspartnerne, men i noen av 

elevsakene har teamet også kontakt og samarbeid 

med Virksomhet livslange tjenester og barnevernet. 

Det samme gjelder også BUP, men kun en sjelden 

gang iblant.  

 

Gjennom innsiktsfasen i prosjektet har vi identifisert 

en del utfordringer relatert til samarbeidet og 

oppgavefordeling mellom de ulike tjenesteområdene 

og skolene. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 3.4 

og 3.5 samt i kapittel 7 om utfordringsbildet. I det 

neste gjør vi rede for samhandlingen mellom skolene 

og det sosialfaglige teamet, og mellom PPT og det 

sosialfaglige teamet.   

3.1.3.1 Samhandling og kommunikasjon med skolene 

Mobilt sosialfaglig team bruker mye tid og ressurser på 

koordinering og samhandling med skolene for å sørge 

for gode og målrettede tiltak for eleven. Dette 

innebærer blant annet å finne tid til møter med skole, 

foreldre og andre involverte instanser, finne løsninger 

og utarbeide tiltak.  

 

Figur 3-2 Saksgangen i det mobile teamet 
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Det fremgår av intervjuene at skolene ikke alltid har oversikt over hvem i ressurstjenesten de 

skal henvende seg til, og kommunikasjonen kan lett gå i stå dersom de som er involverte i saken 

snakker med forskjellige personer på ulike nivåer på tvers av de to organisasjonene. Vi finner 

også at skolene kobler på de ulike instansene på ulike tidspunkt i forløpet, og det råder 

usikkerhet rundt søkekriterier og grunnlag for henvendelse. Funnene tyder på at 

kommunikasjonsflyten mellom skolene og teamet ikke alltid er optimal, og at det kan være 

behov for en tydeligere vei inn i Ressurstjenesten for skolene.   

 

Videre etterlyser ansatte i det sosialfaglige teamet bedre skriftlig dokumentasjon på hvilke tiltak 

skolen har iverksatt før de kommer inn i skolen, da det ofte mangler dokumentasjon på hvordan 

tiltakene har blitt gjennomført og hvilke resultater de har gitt.  

 

Ofte har skolene satt inn en assistent på eleven før teamet kommer inn. Teamet opplever at det 

er lite kontinuitet og målrettet arbeid rundt elevene. Dette skyldes først og fremst at assistentene 

ofte er ansatt på kort sikt, har manglende erfaring og utdanning, og at de ikke deltar på møter 

om eleven. Assistentene mangler ofte innsikt i både vedtak og elevens IOP.  

 

3.1.3.2 Samhandling og kommunikasjon med PPT 

Samarbeidet og kommunikasjonsflyten mellom det sosialfaglige teamet og PPT har bedret seg 

mye det siste året, og trekkes frem som en suksessfaktor for å sikre god oppfølging av eleven. Et 

viktig tiltak som har bidratt til dette er at rådgiver fra det sosialfaglige teamet oppretter kontakt 

med PPT for å sikre koordinert innsats når de kommer inn i en elevsak.  

 

Ofte har elevene sakkyndig vurdering fra PPT fra før, mens skolen trenger bistand til å lage IOP i 

system og praksis. Det er her PPT og det sosialfaglige teamet i størst grad skiller seg fra 

hverandre. Det sosialfaglige teamet er mer praksisorientert og jobber mer ute i skolen med 

veiledning og støtte, mens PPT har ansvar for sakkyndige vurderinger.     

 

Til tross for at samarbeid mellom PPT og det sosialfaglige teamet er relativt godt, møter de 

fremdeles noen utfordringer knyttet til arbeidet med elevsaker. En utfordring som nevnes i 

intervjuene er at de to instansene kan ha ulik tilnærming til hvilke tiltak elevene bør ha, og 

dermed ikke sikrer en omforent tilnærming i tiltakene. Dette kan føre til at de to tjenestene 

trekker i litt ulike retninger, eller at de jobber parallelt og dermed også dobbelt.   

 

Det er antagelig flere årsaker til at samhandlingen mellom PPT og teamet ikke alltid fungerer 

optimalt. En av årsakene er at skolene bruker og tolker tiltakskjedemodellen ulikt, og at det ikke 

finnes noen felles rutine for hvordan og når skolene skal koble på tjenestene. Dette resulterer i at 

påkobling av tjenestene varierer. Noen av skolene kobler på de to tjenestene samtidig, mens 

andre kobler på enten Ressurstjenesten eller PPT først. En fellesnevner er at skolene mangler en 

tydelig vei inn i de to tjenestene.  

 

 MOBILT AUDIOTEAM  

Mobilt Audioteam, også kalt audioteamet, jobber med barnehagebarn og elever i grunnskolen 

som har ulike grader av hørselsnedsettelser. Teamet jobber med tilrettelagt undervisning, 
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audiopedagogisk trening og tilrettelegging etter opplæringsloven § 2-6 og § 5-1.9 Dette 

inkluderer elever som skal ha undervisning på tegnspråk. I tillegg fungerer teamet som et 

lavterskeltilbud der de bistår barnehagebarn, elever, foreldre og ansatte i grunnskole og 

barnehage med rådgivning, kursing og bistand til fysisk og pedagogisk tilpasning for barn med 

hørselsnedsettelser.  

 

Teamet tilbyr blant annet følgende tjenester:10 

• Bistand ved hørselsutfordringer hos barn og unge 

• Kurs, veiledning og oppfølging 

• Samtaler med barn og foreldre 

 Organisering og arbeidsoppgaver 

Audioteamet er organisert som et eget team under ressurstjenesten. Teamet består av tre 

ansatte; to pedagoger og én fagarbeider. Teamleder for ressurstjenesten er de ansattes 

nærmeste leder, som igjen rapporterer til virksomhetsleder for Virksomhet alternative 

skolearenaer. Til tross for at teamet er lite, opplever ansatte at teamet er prioritert, at ledelsen 

verdsetter de ansattes kompetanse og at de får mye tillit. 

 

På lik linje med det sosialfaglige teamet er audioteamet mye ute i skolene. Pedagogene innehar 

rollen som både lærer og rådgiver. De har ansvar for å utvikle planer for elevene, og videre for 

oppfølging av disse planene og andre tiltak knyttet til eleven i skolen. Elever som har vedtak 

etter § 2-6 har rett på undervisning i faget tegnspråk. Det er pedagogene i audioteamet som har 

ansvar for undervisning i faget. Samtidig fungerer pedagogene også som rådgivere som driver 

kursing og kompetanseheving av ansatte i barnehage og skole, samt foreldre.  

 

Fagarbeider har ikke faglig ansvar for elevene, men jobber ute i skolen med bistand og 

undervisning. Særlig har fagarbeider ansvar for å følge opp elevene, blant annet i praktiske fag 

som gym og valgfag, og generelt bidra til gjennomføring av planer som pedagogene har 

utformet.  

 Saksgang og inntakskriterier 

Dersom barnehager eller skoler har behov for bistand fra audioteamet sender de søknad til 

teamleder for ressurstjenesten. I søknaden skriver de hva som er utfordringen, hvilket behov de 

har og hva skolen og barnehagen allerede har gjort. Ifølge informantene fremstår søknadene 

som enkle å fylle ut, noe som understrekes som viktig for at barnehagene og skolene enkelt skal 

kunne ta kontakt. Det fremkommer at de som fyller ut søknadene har blitt gode på å beskrive 

utfordringer og allerede igangsatte tiltak.  

 

Ofte kommer søknadene inn når utfordringene har blitt vesentlige, og hvor det er behov for rask 

bistand fra teamet. Saksgang og søknadsprosess vises i Figur 3-3. Søknadene behandles av 

pedagogene i teamet. Noen ganger behandles de sammen med teamleder for Ressurstjenesten, 

men ofte tar pedagogene denne oppgaven på egenhånd. Deretter fremlegger pedagogene planer 

for elevene og videreformidler hvilke tiltak de anser som virkningsfulle til teamleder. Saksgangen 

 
9 Sarpsborg kommune (2020). Alternative skolearenaer. Lastet ned fra: https://www.sarpsborg.com/byen-og-kommunen/om-

organisasjonen/alternative-skolearenaer/ 

10 Power Point om «presentasjonavmibiltaudioteam» 

https://www.sarpsborg.com/byen-og-kommunen/om-organisasjonen/alternative-skolearenaer/
https://www.sarpsborg.com/byen-og-kommunen/om-organisasjonen/alternative-skolearenaer/
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oppleves som tydelig, men det fremkommer også 

at det ikke er avklarte rutiner rundt hvem som 

behandler søknadene. 

 

Det finnes ingen tydelige kriterier eller 

avgrensninger for hvem som skal få bistand 

innenfor målgruppen, og til nå har man 

fulgt opp alle som har søkt om hjelp fra 

audioteamet. Dette har foreløpig vært 

problemfritt, men de ansatte opplever at 

behovet øker i takt med at tjenestene som 

tilbys gjøres mer kjent for foreldre og andre 

tjenester i kommunen.   

 Samhandling og kommunikasjon 

Audioteamet må samarbeide og 

kommunisere med mange ulike aktører i 

kommunen. Kommunikasjon med skole, 

barnehage og PPT trekkes frem som 

sentralt, og samarbeidet mellom disse er 

svært viktig. I tillegg nevnes samarbeid 

med Statped, Voksenopplæringen, 

Forsterkede avdelinger og 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Både skolene og audioteamet forteller at de 

har et godt samarbeid. Dette samarbeidet 

trekkes frem som et suksesskriterium for å 

lykkes med gode tiltak rettet mot barn med 

hørselsnedsettelser. Vi får også høre at 

skolene merker seg at audioteamet også 

samarbeider godt med PPT, noe som gir en 

oversiktlig inngang til bistand for skolen.  

 

Audioteamet samarbeider svært godt med 

PPT i saker der de er inne samtidig eller 

etter hverandre. I noen saker har PPT 

allerede en sakkyndig vurdering av eleven. 

Dette gjelder særlig yngre barn der 

hørselsutfordringer er blitt oppdaget i 

barnehage. I slike tilfeller oppretter 

audioteamet kontakt med PPT for å avklare 

det videre arbeidet rundt eleven.  

 

Når audioteamet kobles på elevsaken før 

PPT, er det ofte fordi det er behov for å få 

på plass teknisk utstyr raskt. Dette er 

Figur 3-3 Saksgangen i audioteamet 
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særlig i tilfeller hvor man har oppdaget problemene sent. I slike situasjoner opprettes det et 

samarbeid med PPT. Samarbeidet med PPT fremstår som godt uavhengig av hvem som kobles på 

først.  

 

Selv om det i utgangspunktet er lite samarbeid mellom det sosialfaglige teamet og audioteamet 

har det forekommet at teamene har jobbet med de samme elevene. Dette er tilfeller der man har 

koblet på det sosialfaglige teamet, og i etterkant oppdaget at atferdsproblematikk skyldes 

hørselsnedsettelser. Da har også audioteamet blitt koblet på. Når det gjelder det generelle 

samarbeidet innad i Ressurstjenesten, ytrer en ansatt et ønske om mer samhandling mellom 

teamene.  

 

 ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER 

En alternativ opplæringsarena karakteriseres som en arena utenfor den ordinære skolen, hvor en 

eller flere elever mottar opplæring. Opplæringsloven åpner for noe fleksibilitet når det gjelder 

bruk av andre opplæringsarenaer enn skoleanlegget.11 

 

Det mest relevante rettslige grunnlaget for bruk av alternative opplæringsarenaer for en 

enkeltelev, i hele eller deler av opplæringen, er spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. 

Enkeltvedtaket om spesialundervisning må klart og tydelig fastsette hvilket opplæringstilbud 

eleven skal ha, jf. opplæringsloven § 5-3. 12  

 

Før det settes et enkeltvedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering 

fra PPT. PPT må blant annet ta stilling til hvilken opplæring som vil gi et forsvarlig 

opplæringstilbud, herunder organiseringen av opplæringen. Dersom enkeltvedtaket avviker fra 

den sakkyndige vurderingen er det en særskilt begrunnelsesplikt, jf. § 5-3 siste ledd. Den 

adgangen skolene har til å omdisponere inntil 25 prosent av timene for enkeltelever er ikke 

hjemmel for å gi elever opplæring på en alternativ opplæringsarena.  

 

Til tross for at Udir-3-2010 tydelig fratar skolen muligheten til å benytte 25%-regelen for å gi 

elever opplæring på en alternativ arena, har enkelte av skolene i Sarpsborg kommune frem til 

2020 tolket regelen dithen at den gir hjemmel for skolen til å omdisponere 25 prosent av timene 

for enkeltelever slik at disse kan benyttes på alternative læringsarenaer. Denne praksisen er 

strammet inn, noe som kan få konsekvenser for bruken av de alternative læringsarenaene 

fremover.  

 

I Sarpsborg kommune finnes det to alternative opplæringsarenaer, ved siden av de forsterkede 

avdelingene. Disse er Fjeld gård og Tunhaug. Selv om begge er alternative opplæringsarenaer er 

målgruppen på de to arenaene ulike, og de drives på ulike måter. Fjeld gård er for barnetrinnet 

og for skolevegrere på ungdomstrinnet, mens Tunhaug er for elever på ungdomstrinnet. Begge 

læringsarenaene er organisert under Ressurstjenesten og ledes av teamleder for 

Ressurstjenesten, som rapporterer til virksomhetsleder for Virksomhet Alternative skolearenaer.  

 
11 Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen Udir-3-2010 

12 Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen Udir-3-2010 
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 Fjeld gård 

Ressurstjenesten bruker Fjeld gård som en alternativ læringsarena for barneskoleelever med 

sosio-emosjonelle vansker og skolevegrere på ungdomstrinnet. På gården jobber én pedagog fra 

Ressurstjenesten fast. Pedagogen er også gårdseier. I tillegg kan ansatte fra resten av 

Ressurstjenesten følge elever på Fjeld gård.  

 

Gården brukes også av skoleklasser og lærere i forbindelse med utflukter der elevene lærer om 

natur, jordbruk, husdyr og matlaging, som del av ordinær undervisning. I disse tilfellene er ikke 

Ressurstjenesten involvert.  

 

Elever i målgruppen for Fjeld gård (under ressurstjenesten) skal, fra og med mars 2020, ha en 

sakkyndig vurdering fra PPT og et enkeltvedtak om alternativ læringsarena. Ettersom de aller 

fleste elevene som har undervisning på Fjeld gård har dette fra før, er det ikke sannsynlig at 

skjerpingen av 25%-regelen vil påvirke bruken av arenaen i noen særlig grad fremover. Det blir 

derimot mindre adgang til å sende grupper av elever til Fjeld gård for alternativ opplæring 

sammen med en elev med vedtak.  

 

Når enkeltelevers vedtak om alternativ læringsarena er fastsatt og det er bestemt at eleven skal 

til Fjeld gård, må skolene sende med eleven eget personell til gården. Ofte er det en assistent 

som er med eleven til Fjeld gård. En utfordring flere nevner i intervjuene er at assistentene ofte 

mangler innsikt i elevens IOP, og ikke kjenner til arbeidet som skal gjøres. Assistentene deltar 

ikke i møter om eleven, og mangler derfor innsikt i elevens behov. Ressurstjenesten omtaler det 

som problematisk at assistentene ikke får den oppfølgingen og innsikten som trengs for å følge 

opp eleven på Fjeld gård. Pedagogen på Fjeld gård bruker derfor mye tid på å sette assistenten 

inn i arbeidet med eleven for å sikre at tiltakene som er iverksatt følges opp i nærskolen og etter 

oppholdet på gården.   

  

 Tunhaug  

Tunhaug er en alternativ opplæringsarena for elever på ungdomskolen som har utfordringer med 

å fungere i nærskolen. Dette er elever med sosio-emosjonelle vansker og atferdsproblematikk. 

På Tunhaug får de et skjermet tilbud der de forholder seg til færre elever. De får tilpasset 

undervisning, og det er ofte én til én mellom voksen og elev. Enkelte av elevene på Tunhaug er 

permanent på den alternative læringsarenaen, mens andre er der én til to dager i uken. Målet 

med et opphold på Tunhaug er å oppnå bedre sosial og faglig fungering slik at eleven kan 

overføres tilbake til ordinær skole på heltid. Dette kan imidlertid, av ulike grunner, være 

vanskelig å få til. Flere av elevene på Tunhaug blir værende der i lang tid, og en del ender med å 

aldri tilbakeføres til nærskolen sin.  

 

Tunhaug skiller seg fra Fjeld gård ved at Ressurstjenesten har flere ansatte som er geografisk 

plassert på Tunhaug. I utgangspunktet kan ansatte på Tunhaug også jobbe mobilt, men basert 

på intervjuer gjennomført med ansatte i Ressurstjenesten fremstår det som at de ansatte som 

jobber på Tunhaug sjeldent eller aldri jobber mobilt i skolene.  

 

For at en elev skal tas ut av ordinær undervisning må PPT ha gjennomført en sakkyndig 

vurdering og eleven må ha enkeltvedtak om bruk av alternativ læringsarena. Frem til mars 2020 

har Sarpsborg kommune gjennom bruk av 25%-regelen hatt praksis for også å ta imot elever 
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ved Tunhaug som ikke har enkeltvedtak om bruk av alternativ læringsarena. Dette har ikke vært 

i tråd med lovverk/regelverk på området.  

 

Gjennom intervjuer med ansatte i ressurstjenesten får vi vite at veien mellom de ansatte på 

Tunhaug og teamleder for Ressurstjenesten oppleves som lang, både organisatorisk og 

geografisk. Ansatte på Tunhaug forholder seg først og fremst til rådgiverne i det sosialfaglige 

teamet. Hvilke rådgivere de forholder seg til varierer fra sak til sak. Basert på de ansattes 

opplevelser kan det virke som at kommunikasjonen mellom de som jobber på Tunhaug og andre 

ansatte i Ressurstjenesten er mangelfull, at det ofte er mange inne samtidig og at 

arbeidsoppgaver og roller er uklare. 

 

Det er også en uttalt skepsis til hvilken rolle rådgiverne skal ha i forbindelse med arbeidet som 

gjøres på Tunhaug, og hvilken rolle ansatte på Tunhaug skal ha. Ansatte på Tunhaug opplever at 

rådgiverne i Ressurstjenesten har en delegert lederrolle med muligheter for å ta beslutninger og 

avgjørelser rundt elevens faglige opplegg. På bakgrunn av dette er de usikre på egen rolle og 

ansvarsområde, og om hierarkiet mellom ansatte på Tunhaug og rådgivere i det mobile 

sosialfaglige teamet er intendert.  

 

 Samhandling og kommunikasjon  

Samhandling og kommunikasjon med skolene ser først og fremst ut til å skje via rådgivere i det 

sosialfaglige teamet, som et bindeledd mellom skolen og de alternative læringsarenaene. Det 

samme gjelder for samhandling og kommunikasjon med PPT. De uklare kommunikasjonslinjene 

fører til forvirring. I de tilfeller hvor Tunhaug tar direkte kontakt med skolen er det ofte en 

parallell kommunikasjon med rådgiver i det sosialfaglige teamet.  

 

I intervjuer med flere aktører i ulike tjenester fremkommer det at man opplever en slags 

ansvarsfraskrivelse fra skolene i det skolene får bistand til å håndtere elever på alternative 

læringsarenaer. Det fremgår av intervjuene at det oppleves som at skolene vil ha elever fjernet 

fra klasserommet for å lette trykket på lærere og medelever. Det skal her poengteres at skolene 

ikke kjenner seg igjen i dette.   

 

Tilbakeføringer av elever fra alternative arenaer trekkes frem som en utfordring. Tilbakeføringen 

er særlig utfordrende i saker der elever har hatt et lengere opphold på Tunhaug. Ofte får elevene 

god oppfølging fra personalet på Tunhaug, hvor det er en voksentetthet som er vanskelig for 

skolene å opprettholde når eleven tilbakeføres. Planleggingen av tilbakeføring er ikke alltid like 

enkel, da skolene har andre forutsetninger enn Ressurstjenesten til å følge opp elevene. Det er 

stor variasjon fra skole til skole i hvordan tilbakeføringen organiseres og gjennomføres, og viljen 

hos skolene til å foreta en god tilbakeføring er ifølge informanter varierende. Samtidig er også 

ressurstjenestens forståelse for skolens muligheter og praksis en viktig faktor for å tilrettelegge 

for god tilbakeføring. Videre avhenger tilbakeføringen også av elevens innstilling og ferdigheter 

og om utfordringene er faglige eller sosio-emosjonelle. Enkelte elever fungerer ikke i et ordinært 

klasserom, mens andre har godt av å komme tilbake til ordinær skole.  
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 SKOLENES OPPLEVELSE AV RESSURSTJENESTEN SOM HELHET 

Ofte refererer skolen til Ressurstjenesten som helhet i intervjuene. Herunder vil vi derfor 

beskrive skolenes opplevelse av Ressurstjenesten som en samlet tjeneste. Samtidig bør det 

understrekes at skolene som har benyttet Mobilt audioteam er fornøyde med tjenesten, de 

ansattes kompetanse og den generelle støtten de har mottatt, og at mesteparten av 

utfordringene som fremkommer i det følgende ser ut til å være knyttet til Mobilt sosialfaglig 

team.  

 

Skolenes bruk av Ressurstjenesten varierer. Enkelte av skolene benytter Ressurstjenesten mye 

og har god kjennskap til tilbudet og tjenestens arbeid, mens andre skoler i større grad løser 

sakene internt på skolen eller benytter PPT uten involvering av mobilt team. Skolenes opplevelse 

av tjenesten er svært varierende. Noen forteller at de er veldig fornøyde med bistanden de har 

fått, mens andre opplever at støtten og hjelpen de mottar ikke alltid står til forventningene.  

 

I de kvalitative dataene fra intervjuene finner vi at skolene opplever at: 

- Ressurstjenesten er et lavterskeltilbud 

- Ressurstjenesten bistår i atferdssaker 

- Ressurstjenesten bistår i saker rundt hørselsnedsettelser 

- Ressurstjenesten følger opp elevsaker tett 

- Ressurstjenesten gir god veiledning og støtte rundt det daglige tilbudet til eleven 

- ROS-analyser fungerer godt, og er et godt verktøy 

 

I tillegg til mange positive tilbakemeldinger og erfaringer med bistand fra Ressurstjenesten, 

opplever flere skoler at Ressurstjenesten bruker mye tid på administrasjon og planlegging av 

aktiviteter og tiltak, og for lite tid på å jobbe sammen med elever og lærere. Ofte opplever 

skolene at det går mye tid til å drøfte tiltak og snakke om eleven, i stedet for å jobbe aktivt med 

elevene og veilede lærerne i hvordan de bør håndtere elever med utfordringer.  

 

Tidspunktet for når skolene kobler på de ulike tjenestene synes noe tilfeldig, og det virker å være 

forskjeller mellom skolene knyttet til hvilke kriterier de legger til grunn for å kontakte PPT eller 

Ressurstjenesten. Flere skoler er også usikre på forskjellene mellom PPT og Ressurstjenesten, og 

hvilke tjenester Ressurstjenesten bistår med sammenlignet med PPT. Flere opplever at de to 

tjenestene tilbyr mye av det samme, og noen spør seg om det sosialfaglige teamet også gjør 

arbeidsoppgaver som PPT har bedre kompetanse på. Skolene understreker at PPT er en faglig 

instans, at de er mer teoretiske, og at det mobile sosialfaglige teamet heller bør jobbe mer 

praksisnært ute i skolene.  

 

I intervju og medvirkningsaktiviteter med skolene finner vi også at noen skoler stiller spørsmål 

ved hvilken rolle rådgiverne i Ressurstjenesten har. Dette har bakgrunn i erfaringer fra saker der 

skolene har hatt elever på alternative læringsarenaer, og hvor Ressurstjenesten sender rådgivere 

i skolenes møter om eleven, når det er andre fra Ressurstjenesten som jobber med eleven i det 

daglige på den alternative læringsarenaen. For skolene oppleves det da som at rådgiverne ikke 

har god nok oversikt over elevens hverdag og at skolene derfor ikke får tilgang potensielt viktig 

informasjon.   
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 Skolenes behov og forventninger til Ressurstjenesten 

Basert på skolenes opplevelser av Ressurstjenesten, og eksplisitt uttalte behov finner vi at 

skolene etterlyser tydeligere og bedre kommunikasjon. Flere nevner også at de gjerne kunne 

ønske seg en fast kontaktperson i Ressurstjenesten på lik linje med organiseringen hos PPT. 

Dette vil sikre at Ressurstjenesten kjenner skolen, elever og lærere slik at tiltak man iverksetter 

er gjennomførbare i praksis.  

 

Videre har skolene behov for at Ressurstjenesten har et tydelig mandat med kriterier for hvilke 

områder Ressurstjenesten kan bidra på, til hvilket tidspunkt man bør henvende seg, og eventuelt 

hvem man bør henvende seg til.  

 

Særlig har skolene behov for bistand til å håndtere elever med store atferdsvansker, her nevnes 

alt fra klasseledelse, struktur, forutsigbarhet og veiledning på system- og individnivå. Skolene 

har behov for mer bistand til å jobbe med elevene, og ønsker seg en Ressurstjeneste som kan 

være en mer praktisk utøvende instans.  

 

Enkelte skoler mener at det er mer hensiktsmessig å ha en Ressurstjeneste som er tilknyttet 

skolen, og som kjenner skolen og elevene. For å få til dette mener skolene at Ressurstjenesten 

bør være inne i skolene over lengere tid, og kanskje i større grad være en del av skolen. Dette 

begrunnes med at det er behov for flere i praksisfeltet, og at Ressurstjenesten, slik den er 

organisert i dag, krever mye administrasjon blant annet grunnet mangel på denne kjennskapen. 

I tillegg mener skolene at mer tilstedeværelse vil bidra til mer kompetanseoverføring til lærerne.  

 

Skolene understreker at kompetanse hos ansatte - og da særlig i det mobile sosialfaglige teamet 

- er helt avgjørende. Når Ressurstjenesten skal inn i skolene for å veilede lærere er det viktig at 

de blir møtt med et kompetent team, som kan tilby noe annet enn det lærerne selv har av 

erfaring og kompetanse. De andre tjenestene i kommunen og skolene har noe ulik oppfatning av 

Ressurstjenestens kompetanse, men flertallet opplever den som god.  

 

Flere skoler understreker et markant behov for bruk av alternative læringsarenaer. Skolene 

begrunner dette med at mange elever ikke finner sin plass i det ordinære skolesystemet. Mange 

av elevene trenger et avbrekk fra ordinær skole hvor de settes i stand til å fungere bedre sosialt 

og faglig i skolesammenheng; de trenger ro og trygghet, og å trene på sosiale ferdigheter og 

mestring på andre arenaer enn i klasserommet.  

 PPTS OPPLEVELSER AV RESSURSTJENESTEN 

PPT opplever at ressurstjenesten har et utydelig mandat og rollefordelingen mellom egen 

tjeneste og Ressurstjenesten er heller ikke avklart godt nok. Det tydeligste skillet mellom de to 

tjenestene handler om PPT som sakkyndig instans. PPT kan på lik linje med Ressurstjenesten, 

bistå med veiledning, kartlegginger, observasjoner samt utvikling og kompetanseheving på 

systemnivå. Et annet fagfelt med tydelig overlapp er saker som omhandler skolevegring og 

atferd, der både PPT og Ressurstjenesten kan bistå skolene.  

 

Ressurstjenesten opplever at de skiller seg fra PPT ved å være et lavterskeltilbud som kan bistå 

skolene raskere enn det PPT har mulighet til. Informasjonen vi får fra intervjuene viser imidlertid 

at Ressurstjenestens kapasitet kan være presset, og at de derfor ikke nødvendigvis er raskere 

enn PPT. Dessuten gjør PPTs organisering, med faste kontaktpersoner på hver av skolene, at 
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skolene kan drøfte saker med PPT i de faste møtene. Organiseringen bidrar til at skolene har en 

enkel vei inn i PPT, og tjenesten er tilgjengelig og kan bistå raskt. Samtidig understreker ansatte 

i PPT at de gjerne vil være enda tidligere inne i skolene, og at de har jobbet mye med tidlig 

innsats og arbeid ute i skolene for å forebygge. 

 

I de sakene der Ressurstjenesten og PPT er inne samtidig opplever ansatte i PPT at arbeidet 

rundt eleven kan bli fragmentert, og at tiltakene som Ressurstjenesten iverksetter kan være 

motstridende de tiltakene som PPT iverksetter. PPT opplever at mandatet til Ressurstjenesten er 

utydelig, at rollefordelingen mellom de to tjenestene er uklare, og at det er behov for bedre 

samhandling og utnyttelse av ressurser. Samtidig nevner ansatte i PPT også at samarbeidet 

mellom Ressurstjenesten og PPT har blitt bedre den siste tiden. 

 

Informanter i Ressurstjenesten forteller også at samarbeidet med PPT har blitt bedre i løpet av de 

senere årene. Et av tiltakene som har bidratt til dette er en rutine der rådgiverne i 

Ressurstjenesten tar kontakt med PPT dersom det kommer inn en søknad, slik at begge parter 

får kjennskap til saken tidlig. Dette krever imidlertid en del kommunikasjon og administrasjon på 

tvers av de to tjenestene.  

 

Som tidligere nevnt opplever skolene at veien inn i tjenestene ikke er tydelig nok, og flere ønsker 

at Ressurstjenesten i større grad organiseres slik som PPT med egne kontaktpersoner i skolene. 

Dagens organisering og mangel på rutiner gjør skolene usikre på når de ulike tjenestene skal 

kobles på, og hvilke tjenester som bør kobles på først. Dette har ført til ulik praksis mellom 

skolene. Gjennom intervjuene finner vi at flere av skolene opplever arbeidsfordelingen og 

mandatet til de to tjenestene som uklare og overlappende.  

 

Intervjuene gir også en indikasjon på at de to tjenestene ikke er samkjørte i tiltak og 

anbefalinger. Eksempelvis viser enkelte skoler til situasjoner der PPT er blitt koblet på etter at 

Ressurstjenesten har vært inne, og hvor de sier seg helt uenig i tiltak som er iverksatt av 

Ressurstjenesten. Det er tydelig at den faglige forståelsen for hvordan ulike saker bør håndteres 

ikke alltid samsvarer mellom de to tjenestene, noe som i sin tur fører til at man risikerer å jobbe 

dobbelt eller i verste fall mot hverandre.   

 

Enkelte ansatte i PPT mener på lik linje med skolene at ansatte i Ressurstjenesten bør jobbe enda 

mer ute i skolene og på et tidligere stadium i problemforløp, mens PPT tar seg av det sakkyndige 

og administrative. Samtidig understrekes det at PPT også må være ute i skolene og jobbe 

praktisk og forebyggende, både på system- og individnivå i henhold til mandatet deres. 
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4. VOKSENOPPLÆRINGEN 

I Sarpsborg kommune er voksenopplæringen i Virksomhet alternative skolearenaer et tilbud for 

voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter § 4a-1 i Opplæringsloven. Voksenopplæringen 

gis til voksne som har behov for spesialundervisning på grunnskolens område etter tilrådning fra 

PPT. Personer som har rett på voksenopplæring ved virksomheten er over opplæringspliktig 

alder, har ikke rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 og har lovlig opphold i 

Norge.13  

 

Elevene ved VAS’ voksenopplæring er en relativt heterogen gruppe. Flere mangler funksjonelt 

språk, men utover dette er elevene ofte svært forskjellige. Enkelte har behov for 

voksenopplæring grunnet hørsels- eller synsproblematikk eller psykisk utviklingshemming, mens 

andre har behov for voksenopplæring grunnet trafikkskader og lignende. Målgruppen varierer 

aldersmessig fra 18-70 år, men flertallet av de som mottar spesialundervisning for voksne er 

mellom 20-30 år.   

 

Opplæringen gjennomføres oftest én til én, men kan også organiseres i grupper der det er mulig. 

Undervisningen gis fortrinnsvis utenfor egne lokaler, og kan også gis hjemme hos eleven dersom 

dette er mest hensiktsmessig.  

 

Voksenopplæringen er organisert som et eget team i Virksomhet alternative skolearenaer. Leder 

for Ressurstjenesten er også leder for Voksenopplæringen. I intervju med en ansatt i 

Voksenopplæringen fremkommer det at teamleder har det formelle lederansvaret, men at en del 

arbeidsoppgaver knyttet til drift er delegert til rådgiver i Voksenopplæringen. Basert på 

intervjudata virker organiseringen å fungere bra, men her skal det påpekes at datagrunnlaget er 

tynt. 

 

Spesialpedagogisk voksenopplæring er lovpålagt i opplæringsloven, og er den eneste lovpålagte 

tjenesten i Virksomhet alternative skolearenaer. Retten til spesialpedagogisk voksenopplæring 

vedtas gjennom sakkyndig vurdering fra PPT. Mens PPT gir rett etter lovverk, er det ansatte i 

Voksenopplæringen som gjennomfører spesialpedagogisk undervisning. 

 SAKSGANG OG INNTAKSKRITERIER  

For å få tilbud om spesialpedagogisk voksenopplæring må det sendes en formell søknad. Denne 

sendes gjerne av pårørende, verge eller den det gjelder. PPT utarbeider sakkyndig vurdering, 

mens Voksenopplæringen bistår i kartlegginger og utredninger. Dersom den voksne har rett til 

skoleplass på Voksenopplæringen får Voksenopplæringen det faglige ansvaret for å utarbeide IOP 

og igangsette undervisningen, med bakgrunn i den sakkyndige vurderingen og tilhørende vedtak.  

 

I intervjuene til prosjektet forteller informanter i PPT og Virksomhet alternative skolearenaer at 

de spør seg om det gis voksenopplæring til en større målgruppe enn det loven setter krav til. Det 

understrekes at det handler om å vurdere rettigheter og lovverk opp mot behov og det 

økonomiske aspektet.  

 
13 https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Voksne/Udir-3-2012/?depth=0&print=1#2-Grunnskoleopplaring-etter--4A-1 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Voksne/Udir-3-2012/?depth=0&print=1#2-Grunnskoleopplaring-etter--4A-1
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 SAMHANDLING OG KOMMUNIKASJON MED TILGRENSENDE TJENESTEOMRÅDER 

Voksenopplæringen samarbeider med både PPT og Forsterkede avdelinger. I tillegg nevnes det at 

Voksenopplæringen er avhengig av et godt samarbeid med Nav hjelpemiddelsentral, Statped og 

ansatte i boliger, noe de opplever å ha. 

 

Det fremkommer at samarbeidet med de forsterkede avdelingene er viktig for 

kompetanseheving, og at det gode samarbeidet bidrar til at de forsterkede avdelingene og 

Voksenopplæringen til sammen blir et slags kompetansesenter på spesialpedagogikk. I tillegg har 

flere lærere i Voksenopplæringen tidligere vært ansatt i de forsterkede avdelingene, noe som gjør 

samarbeidet enklere. Samarbeidet foregår gjennom faste ledermøter for virksomheten samt 

HMS-møter.  

 

I PPT er det to rådgivere som behandler alle saker rettet mot Voksenopplæringen. 

Voksenopplæringen har hyppig telefonkontakt med PPT i tillegg til jevnlige samarbeidsmøter med 

de to rådgiverne hver annen måned eller oftere. For nye elever med rett på spesialpedagogisk 

Voksenopplæring har virksomheten et innsøkingsmøte hvor PPT deltar. Her kan også pårørende 

og primærkontakt for bolig delta.   
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5. FORSTERKEDE AVDELINGER 

Virksomhet alternative skolearenaer koordinerer det spesialpedagogiske opplæringstilbudet i de 

forsterkede avdelingene. Tilbudet krever stor grad av tilrettelegging for barn med store og 

sammensatte funksjonshemninger. Målgruppen er elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte 

av den ordinære opplæringen og som har rett til spesialundervisning. Ved innsøking til 

forsterkede avdelinger må det foreligge en sakkyndig rapport fra PPT. På bakgrunn av 

vurderingen fatter kommunen et vedtak om plass.  

 ORGANISERING OG ARBEIDSOPPGAVER 

De forsterkede avdelingene er organisert som tre separate team under Virksomhet alternative 

skolearenaer, med hver sin teamleder (se Tabell 5.1 nedenfor). Avdelingene omfatter 74 av totalt 

106 stillinger i VAS, og utgjør således 62 av 89 årsverk. Dette inkluderer administrativ ledelse 

(teamledere). 

 

Hver av avdelingene er organisert i elevteam på mellom tre og seks elever, med en fast 

personalgruppe bestående av pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Pedagogene har 

ansvar for opplæringstilbudet, miljøterapeutene har ansvar for tilrettelegging av 

miljøbetingelsene i skole og SFO, og miljøarbeiderne skal assistere i undervisningen og øvrige 

aktiviteter på skolen. I tillegg har avdelingene utnevnt én tillitsvalgt og ett verneombud hver. 

 

Elevene ved de forsterkede avdelingene tilhører den ordinære skolen som avdelingen er 

tilknyttet. Det betyr at de har tilhørighet til en ordinær klasse, med en kontaktlærer og en rektor 

som har det overordnede ansvaret for eleven. Elevene må også forholde seg til de respektive 

skolenes årshjul, inkludert planleggingsdager, turer, ekstraordinære aktiviteter og aksjonsdager. 

Det er et mål at de fleste elevene skal være så mye som mulig i ordinært klasserom, men graden 

av slik tilstedeværelse varierer avhengig av fungering. Noen elever tilbringer alle sine skoletimer i 

forsterket avdeling.  

 

Personalet ved de forsterkede avdelingene er ansatt i Virksomhet alternative skolearenaer og har 

derfor liten tilhørighet til de ordinære skolene. Rektorene ved de ordinære skolene har 

tilsvarende begrenset innsikt i saker som angår personalet ved de forsterkede avdelingene 

tilknyttet skolene.  

 

De forsterkede avdelingene benytter en eklektisk pedagogisk-metodisk tilnærming, der ulike 

metoder blir benyttet ut ifra hva som vurderes som mest hensiktsmessig for den enkelte elev. 

Opplæringstilbudet som gis i de forsterkede avdelingene skal være i samsvar med kravene til 

offentlig grunnskoleopplæring, jamfør opplæringsloven, herunder samme antall 

undervisningstimer.  

Tabell 5.1 Forsterkede skoleavdelinger 

Avdeling Skoletilhørighet Antall elever Antall ansatte Beskrivelse 

Regnbuen Kurland barneskole Inntil 19 elever 32 ansatte 

(24,85 årsverk) 

Komplett grunnskoletilbud med fokus på 

skolemestring og kommunikasjon. 

Majoriteten av elevene har psykiske 

utviklingshemminger og/eller en diagnose 

på autismespekteret.  
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Maren Juel Hafslund barneskole Inntil 15 elever 22 ansatte  

(18,20 årsverk) 

Komplett grunnskoletilbud med fokus på 

skolemestring og kommunikasjon. 

Majoriteten av elevene har psykiske 

utviklingshemminger og/eller en diagnose 

på autismespekteret. 

Avdeling Studio Hafslund 

ungdomsskole 

Inntil 14 elever 17 ansatte 

(16,00 årsverk) 

Komplett ungdomsskoletilbud med ekstra 

fokus på livsmestring og selvstendighet, 

før de skal ut av grunnskolen. Har tilbud 

om arbeidspraksis.    

 

 

Intervjuene indikerer videre at forholdet mellom det strategiske, administrative og det operative 

er velfungerende. Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret for de «lange linjene» mens de 

enkelte teamlederne har det administrative og organisatoriske ansvaret i avdelingene. 

Pedagogene, miljøterapeutene og miljøarbeiderne står for den operative delen og forholder seg 

stort sett til sin respektive teamleder. 

 SAKSGANG OG INNTAKSKRITERIER 

Ved de forsterkede skoleavdelingene går elever med særlig store og sammensatte 

funksjonshemminger/funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer elever med moderat til dyp 

psykisk utviklingshemming og følgediagnoser av psykisk, fysisk og kognitiv art.  

 

For å få plass ved en forsterket avdeling er det tre hovedpunkter som vurderes:  

 

1. Det er krav om at eleven må ha moderat til dyp psykisk utviklingshemming. En slik 

diagnose bygger i hovedsak på evnetestet IQ. Det kan også være følgediagnoser, 

enten psykiske eller somatiske, som spiller inn i vurderingen. 

 

2. Deretter ser man på adaptive ferdigheter. Adaptive ferdigheter inkluderer evnen til å 

utføre dagligdagse oppgaver som å ta på seg sko, håndtere smarttelefon osv. Selv 

om en person har lave kognitive evner, kan de ofte tilegne seg ferdigheter på et 

«høyere» nivå enn det den mentale alderen skulle tilsi. I tillegg vil følelser, 

relasjoner og lyster kunne utvikle seg i et eget tempo.  

 

3. Til slutt ser man på helhetsbildet til eleven opp mot barnets beste. Det er viktig at 

en eventuell plass ved forsterket avdeling er den beste løsningen for elevens 

utvikling og skolegang.  

 Vedtak 

Det er virksomhetsleder i Virksomhet alternative skolearenaer som fatter vedtak om plass på 

forsterket avdeling. For å vurderes for vedtak, kreves det en sakkyndig vurdering fra PPT om 

barnets behov. Det skal fattes vedtak for både tilbud om plass og avslag på plass. Dette fordi 

foresatte har klagerett, og det er kun vedtak som kan påklages.  

 

Vedtak om avslag må også referere til den sakkyndige vurderingen. Den sakkyndige vurderingen 

er rådgivende, men etter § 5-3 siste ledd skal det fremkomme av vedtaket hvorfor man  

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-3
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mener at eleven likevel vil få et 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen på 

nærskolen. Dette innebærer at det må 

fremkomme konkrete begrunnelser for 

hvorfor opplæring på vanlig skole er godt 

nok for akkurat denne eleven ved vedtak 

som gir avslag på søknad til forsterket 

avdeling.  

 

Videre må vurderingen av barnets beste 

også være velbegrunnet. Det vil si at hvilke 

vurderinger som er gjort knyttet til det 

aktuelle barnets beste må fremkomme. Det 

samme gjelder hva som gjør at tilbudet ved 

virksomheten ikke er til barnets beste.  

 Søknadsprosess 
Ordinær frist for å søke om plass ved 

forsterket avdeling er 1. november året før 

skolestart. Når søknaden er mottatt hos 

Virksomhet alternative skolearenaer, vil 

virksomhetsleder sende ut en bekreftelse om 

dette til foresatte og nærskolen/barnehage. 

Alle søknader vil bli registret hos Virksomhet 

alternative skolearenaer før de blir 

videresendt til PPT. 

 

De fleste søknadene/forespørslene kommer 

mens barnet er i barnehagen. Dersom et 

barn viser tegn til forsinket utvikling i 

barnehagen er det barnehagens oppgave å 

gjøre foresatte oppmerksom på dette, og å 

koble på PPT dersom det er bekymring 

knyttet til den forsinkede utviklingen.  

 

Dersom det er sannsynlig at barnet vil 

behøve ekstra bistand i skolealder, gjør PPT 

en vurdering om hvorvidt en forsterket 

avdeling er nødvendig for å få 

tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og 

videre om dette er til barnets beste. Dernest 

fatter de en sakkyndig vurdering med 

eventuell anbefaling om plass ved forsterket 

avdeling.  

 

 Prioritering ved begrenset antall plasser 

En utfordring som løftes frem av skolene og 

Ressurstjenesten er at det foreligger et for 

lavt antall plasser på forsterket avdeling 

sammenlignet med behov og antall 

Figur 5-1 Saksgangen ved forsterkede avdelinger 
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søknader. I tilfeller hvor det er flere søkere med en sakkyndig vurdering i favør forsterket 

avdeling enn det er plasser, har man hittil fått en rådgiver og spesialpedagogisk koordinator fra 

VAS til å observere søkeren og gi sin vurdering til virksomhetsleder. Virksomhetsleder har 

deretter prioritert inntak av elever sammen med assisterende direktør for Oppvekst, i henhold til 

følgende kriterier:  

• Elever som allerede er tildelt plass ved en forsterket avdeling prioriteres i forbindelse med 

overgang fra mellomtrinn til ungdomstrinn. 

• Elevens årsrapport viser at eleven ikke har et forsvarlig utbytte av spesialundervisningen, 

selv om skolen har tilrettelagt opplæringen i samsvar med sakkyndig tilråding fra PPT.  

• Elevens sakkyndige vurdering fra PPT inneholder en tilrådning om særskilt kompetanse 

som virksomheten vurderer det for krevende for nærskolen å skaffe seg innen rimelig tid.   

• Elevens sakkyndige vurdering og eventuelt annen sakkyndig dokumentasjon viser at 

eleven har et stort behov for fysisk tilrettelegging på skolen. Virksomheten prioriterer de 

med størst behov for særskilt fysisk tilrettelegging.   

• Elevens sakkyndige vurdering og annen sakkyndig dokumentasjon viser at eleven har 

store og sammensatte somatiske, komorbide diagnoser.   

• Søknader som i størst grad oppfyller kriteriene, vil bli prioritert foran andre. I likestilte 

tilfeller vil eldre søkere prioriteres foran yngre søkere.   

 

Virksomhetsleder vil foreta en vurdering og fatte et vedtak om plass eller avslag om plass innen 

den første uken i februar (dette fordrer at PPT overholder sin frist for å skrive sakkyndig 

vurdering). Virksomhetsleder vil deretter sende vedtak om plass eller avslag om plass til 

foresatte, og orientere skolene/barnehagene. 

 

Det kan også vurderes om en alternativ arena kan opprettes på den enkelte skole, for de elevene 

som får avslag, men likevel har en sakkyndighet som tilrår en organisering etter § 5-1. En slik 

alternativ arena kan eksempelvis være et tilrettelagt grupperom inne på skolen.  

 SAMHANDLING OG KOMMUNIKASJON 

Samhandling mellom de ulike forsterkede avdelingene skjer i hovedsak gjennom ukentlige 

teamledermøter. Teamlederne ved de forsterkede avdelingene, samt teamleder ved 

ressurstjenesten og virksomhetsleder, har faste møter hvor man holder hverandre oppdatert på 

det som foregår i virksomheten og enkeltsaker som krever særskilt koordinering.  Det er ingen 

faste møtepunkter eller samhandlingsarenaer for de ansatte ved de ulike avdelingene.  

 

Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser kan det være behov for vikar på de forsterkede 

avdelingene. I slike tilfeller kan ansatte ved andre avdelinger flyttes på tvers for å bistå og 

avlaste. Dette er imidlertid utfordrende å få til i praksis på grunn av den fysiske distansen 

mellom avdelingene. Derfor benytter teamene stort sett vikarer og ekstrahjelp til å dekke 

personellbehovet i stedet for å mobilisere på tvers av avdelinger.  

 

Før 2010, da de forsterkede avdelingene lå organisert direkte under nærskolene, var det 

anledning til å trekke på personalressurser på tvers mellom ordinær skole og forsterkede 

avdelinger, ved behov. Dette opplevdes imidlertid som en ressurslekkasje for de forsterkede 

avdelingene, og bistanden gikk stort sett kun én vei. Etter omorganisering til egen virksomhet for 
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alternative skolearenaer, har de forsterkede avdelingene fått muligheten til å avvise slike 

henvendelser. 

 

Skolene med elever i forsterket avdeling gir uttrykk for at samarbeidet med personalet på den 

forsterkede avdelingen er godt, og de opplever å få økt kompetanse ved å ha nærhet til den 

forsterkede avdelingen. Det ser også ut til at de to nærskolene som er samlokalisert med den 

forsterkede avdelingen opplever enda mer og bedre samhandling på tvers. Her lykkes man også 

bedre med fleksibilitet i undervisningen, ettersom elevene har større mulighet til å veksle mellom 

ordinært klasserom og forsterket avdeling. Dette løftes frem som svært positivt for den enkelte 

elev, for klassemiljøet og for læreren. 

 

Flere av de kommunale skolene har uttalt et behov for flere plasser på de forsterkede 

avdelingene, og flere skoler understreker at de per i dag ikke har kompetansen og ressursene til 

å håndtere elever med alvorlige funksjonsnedsettelser selv. Det bør imidlertid nevnes at skolene 

tilknyttet de forsterkede avdelingene er mer optimistiske rundt egen håndtering av elever i denne 

målgruppen enn de øvrige grunnskolene. Når det gjelder andre tjenesteområder innen oppvekst 

og helse og velferd finner vi noe divergens i intervjudataene rundt hvorvidt de mener man bør 

opprette flere plasser i forsterkede avdelinger, eller om elevene heller bør få tilbud i nærskolen.  

 

 SKOLENES OPPLEVELSE AV FORSTERKEDE AVDELINGER 

Skolene gir uttrykk for at det er noe mindre samhandling med forsterket avdeling enn det var før 

2010 da de forsterkede avdelingene tilhørte nærskolene. Når presset på skolene har økt som en 

konsekvens av sprengt kapasitet ved de forsterkede avdelingene, har skolene i mindre grad enn 

tidligere vært i stand til å trekke på personal- og kompetanseressurser fra de forsterkede 

avdelingene, selv når disse er tilknyttet skolen.  

 

Samarbeidet mellom de forsterkede avdelingene og de respektive nærskolene virker å ha 

sammenheng med geografisk distanse. Kurland barneskole, som er samlokalisert med den 

forsterkede avdelingen Regnbuen, opplever et særlig godt samarbeid. Informanter ved skolen 

forteller også at de opplever å få høyere kompetanse ved skolen gjennom samarbeidet, og vi får 

inntrykk av at det er lavere terskel for å trekke på hverandres ressurser på tvers enn ved de to 

øvrige skolene. Kurland er de eneste skolen som deler pause/personalrom med personalet på den 

forsterkede avdelingen – noe som fremheves som svært positivt av de ansatte ved skolen. Det 

legges vekt på betydningen av å være i samme bygg; å se hverandre i gangene og ha den 

hverdagslige dialogen, både mellom ansatte og mellom elevene inne eller ute i skolegården.  

 

Informantene ved Hafslund barneskole forteller, i likhet med Kurland barneskole, også om et 

godt samarbeid med den forsterkede avdelingen Maren Juel. Maren Juel ligger i umiddelbar 

nærhet til skolen, men i et annet bygg. Ved begge barneskolene kan elevene ved de forsterkede 

avdelingene delta i undervisning og samlinger med den ordinære skoleklassen sin, såfremt det er 

til elevens beste. Dette er det imidlertid blitt noe mindre av dette de senere årene, ettersom de 

forsterkede avdelingene får stadig tyngre brukere og flere av elevene har såpass komplekse 

funksjonshemninger at utbyttet ved deltakelse i ordinær klasse er lite. Dette gjelder særlig ved 

Hafslund barneskole. 
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Studio er den eneste forsterkede avdelingen for ungdomstrinnet. Tidligere var avdelingene 

samlokalisert med Hafslund ungdomsskole, men grunnet behov for større plass til elevene ble 

avdelingen nødt til å bytte lokaler et stykke unna skolen. Dette anser informanter ved Hafslund 

ungdomsskole som uheldig, ettersom elevene mister tilknytning og kontakt med sin ordinære 

klasse, og lærerne mister kontakt og har lite samhandling med de ansatte ved den forsterkede 

avdelingen. Ettersom det både koster tid og ressurser for elevene å ferdes mellom Studio og 

Hafslund ungdomsskole ser de to enhetene lite til hverandre.  
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6. ØKONOMI OG RESSURSBRUK 

Virksomhet alternative skolearenaer har hatt et gjennomsnittlig merforbruk de siste tre årene på 

NOK 3.653.431, med en topp på NOK 4.320.613 i 2018. Merforbruket legger seg på toppen av en 

økt budsjettramme, fra NOK 47,5 millioner i 2017 til NOK 54,5 millioner i 2019. Tabell 6.1 

nedenfor viser regnskapstallene for virksomheten i sin helhet for årene 2017, 2018 og 2019.  

Tabell 6.1 Regnskapstall Virksomhet alternative skolearenaer (2017-2019) 

 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 

Sum virksomhet alternative skolearenaer 50 182 608 56 421 613 58 610 072 

Budsjettramme 47 568 000 52 101 000 54 585 000 

Merforbruk i forhold til budsjett -2 614 608 -4 320 613 -4 025 072 

 

 

Utgiftene i Virksomhet alternative skolearenaer er nesten utelukkende knyttet til lønn, jamfør 

Tabell 6.2 Regnskapstall per gruppeart (2017-2019)Tabell 6.2.  

 

Tabell 6.2 Regnskapstall per gruppeart (2017-2019) 

Per gruppeart: Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 

Lønn - drift1 50 703 141  57 225 273  59 733 114  

Driftsutgifter - drift 1 349 552  1 448 300  1 478 607  

Overføringsutgifter - drift 2 337 541   2 218 833  1 705 261  

Overføringsutgifter - drift 204 827   227 189  151 334 

Finansutgifter - drift 21 782  14 109   6 700 

Salgsinntekter - drift - 889 145  - 986 599   - 524 564  

Overføringsinntekter - drift - 3 513 454  - 3 692 277   - 3 921 070  

Overføringsinntekter - drift - 28 600  - 22 400  - 13 500  

Finansinntekter - drift - 3 036  - 10 814  - 5 810  

Sum 50 182 608   56 421 614  58 610 072  

 

 

I tabellen nedenfor (Tabell 6.3) ser vi at lønn til vikarer har gått ned med 1,1 millioner kroner 

mellom 2017 og 2019, mens lønn til ekstrahjelp har gått opp med omtrent 178.000 kroner. Kjøp 

av private tjenester har også gått betraktelig ned, med i overkant av 600.000 i samme periode. 

  

Tabell 6.3 Regnskapstall per utvalgt art (2017-2019) 

Per utvalgt art: Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 

Lønn vikar 2 672 095 1 993 231 1 552 376 

Lønn ekstrahjelp 950 184 1 407 217 1 132 233 

Kjøp fra andre (private) 2 337 541 2 217 706 1 705 261 
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Tabell 6.4 viser regnskapstallene for de ulike teamene/områdene i VAS i perioden 2017-2019. 

Tabell 6.4 Regnskapstall per team/område (2017-2019) 

Per team/område: Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 

Virksomhet alternative skolearenaer 2 102 637 1 287 613 1 519 733 

Område fellestjenester alternative skolearenaer 3 780 936 992 615 1 367 674 

Område audiotjenester til 52040 fra 010218 1 288 316 2 344 0 

Team Studio 9 737 294 11 467 197 10 909 188 

Team alternative læringsarenaer 4 328 079 12 996 404 14 726 054 

Team Regnbuen 16 296 613 16 342 899 17 068 761 

Team Maren Juel 12 648 733 13 332 541 13 018 662 

 

 

Regnskapstall for de ulike tjenestene i Virksomhet alternative skolearenaer viser at det er Team 

alternative læringsarenaer/Ressurstjenesten som står for den største endringen de siste tre 

årene. Her har det mellom 2017 og 2019 vært en økning i regnskapet på NOK 10.397.975, eller 

240 prosent.  

 

Deler av denne økningen sammenfaller med reduksjoner i «virksomhet alternative 

skolearenaer», «område fellestjenester alternative skolearenaer» og «område audiotjenester», 

ettersom enkelte aktiviteter og utgiftsposter har blitt innlemmet i ressurstjenesten. Dette utgjør 

til sammen nesten NOK 4,3 millioner. Den resterende økningen på drøyt 6 millioner kroner er i 

hovedsak knyttet til nyansettelser i ressurstjenesten; først og fremst i det mobile sosialfaglige 

teamet.  

 

Man har også tidligere brukt flere eksterne tjenester, inkludert private. Nå har kommunen som 

mål at alle barn skal håndteres internt og få bistanden de trenger fra kommunale tjenester. Dette 

har kommunen lykkes med i alle saker, med unntak av én. Endringen gjør det billigere for 

kommunen totalt sett, men øker presset hos VAS, og har med høy sannsynlighet bidratt til 

behovet for de nye ansettelsene i ressurstjenesten.  

 ØKT ETTERSPØRSEL OG MER KOSTBARE BRUKERE 

Det er bred enighet blant informantene om at etterspørselen og behovet for forsterkede 

avdelinger har økt de siste årene. Selv om antallet plasser ved de forsterkede avdelingene er 

uendret, har effekten av utviklingen vært at elevene som får tilbud om plass i henhold til 

kriteriene for prioritering (se kapittel 5.2.3) har mer kompliserte utfordringer enn tidligere. Dette 

kan ha medført at brukerne ved de forsterkede avdelingene kanskje totalt sett har mer 

kostnadsdrivende behov enn det som var tilfellet før. 

 

Som en konsekvens av økt etterspørsel og behov, er det flere av de elevene som tidligere ville 

fått plass ved en forsterket avdeling som nå får tilrettelegging i den ordinære skolen. Dette øker 

presset på de mobile tjenestene i Ressurstjenesten, både i form av individuell håndtering og 

veiledning på klasseroms- og systemnivå. Ressurstjenesten har dekket denne etterspørselen med 

flere nyansettelser og ved å rigge om den interne strukturen i teamet.  
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 UFORUTSIGBART RESSURSBEHOV 

Gjennom intervjuene og medvirkningsaktivitetene finner vi at virksomhetens årlige ressursbehov 

har vært uforutsigbart. Det er flere elementer som bidrar til å skape denne uforutsigbarheten, 

inkludert bestillingsmodellen til VAS/Ressurstjenesten som diskuteres under.  

 

Et viktig aspekt knyttet til merforbruket og det uforutsigbare ressursbehovet er virksomhetens 

budsjettramme. Denne er forutsigbar, men samtidig relativt fastsatt og lite fleksibel. Hvert år 

videreføres fjorårets ramme med nødvendige indeksjusteringer og dets like. Modellen har 

imidlertid ikke vært i stand til å møte økningen i forbruket de siste årene.  

 

Når det gjelder VAS/Ressurstjenestens bestillingsmodell har den hittil fungert slik at skolene kan 

bestille tjenester fra Ressurstjenesten når de opplever behov for ekstra bistand. Det er VAS som 

er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre nødvendig personale og eventuelt stå får nyanskaffelser om 

etterspørselen går utover det de er i stand til å levere. Det er altså VAS som har det økonomiske 

ansvaret for å levere de tjenestene de yter til skolene. Dette gjør det svært vanskelig for 

virksomheten å forutse eller begrense forbruket, i tillegg til at det ikke finnes noen særlige 

insentiver for skolene til å håndtere flere saker internt.  

 

I tillegg til at behovet for spesialpedagogisk tilrettelegging og andre tjenester under 

Ressurstjenesten har økt raskere enn budsjettrammen, kan enkelthendelser skape ytterligere 

uforutsigbarhet i forbruket. Slike uforutsette enkelthendelser kan eksempelvis omfatte 

situasjoner med utagerende elever i skolen, behov for hastevedtak eller annen akutt bistand, 

eller det kan være tilflyttende elever med spesielle behov. Alle disse hendelsene kan virke 

kostnadsdrivende og er vanskelige å planlegge for før de inntreffer. 

 

Enkelte, både skoleledere og ansatte innen kommuneområdet oppvekst, har gitt uttrykk for at 

det kan være lettere å forsvare et merforbruk i Virksomhet alternative skolearenaer enn i de 

ordinære skolene. Den økonomiske problemstillingen er kjent for kommunen og flere av 

informantene viser til en felles forståelse for at virksomheten ikke møter budsjettrammen sin.  
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7. UTFORDRINGSBILDET 

Bakgrunnen for prosjektet er, som tidligere nevnt, utviklingen oppvekstområdet og virksomhet 

alternative skolearenaer har sett innen ressursbruk og -behov. Gjennom prosjektets innsiktsfase 

har vi innhentet informasjon om hvilke utfordringer som gjør seg gjeldende i forbindelse med 

virksomhetens tilbud og tjenester, organisering og ressursbruk. I dette kapittelet skal vi 

redegjøre for disse utfordringene. 

 

 KART OVER UTFORDRINGER 

På neste side presenteres et kart over opplevde utfordringer knyttet til Virksomhet alternative 

skolearenaer. Utfordringsbildet i kartet er et resultat av funn fra intervjuer og annen 

datainnsamling i prosjektet.  

 

Som det fremgår av kartet presenteres utfordringene på tre analysenivåer. Utfordringene i blått 

og lyserødt representerer opplevde utfordringer som knytter seg til skolene og Virksomhet 

alternative skolearenaer. Vi har presentert disse på to nivåer ettersom vi mener å finne 

sammenheng på tvers mellom disse; utfordringene i lyserødt kan bidra til å forklare de opplevde 

utfordringene i blått. De blå og lyserøde utfordringene kan igjen knyttes til et sett rotårsaker. 

(lilla). Sammenhengene mellom utfordringene, de bakenforliggende utfordringene og rotårsakene 

er illustrert med piler mellom analysenivåene i utfordringsbildet. Helt til høyre i kartet knyttes 

rotårsakene til ulike temaområder. 

 

Slik vi forstår det vil man kunne eliminere en del av utfordringene ved å håndtere eller finne 

gode løsninger for rotårsakene, ettersom det i bunn er rotårsakene som har ført til økt 

ressursbruk og dermed også til dagens budsjettsituasjon.  

 

Etter utfordringskartet følger en beskrivelse av utfordringene. Ettersom rotårsakene til de 

opplevde utfordringene utgjør kjerneutfordringene knyttet til virksomheten, vil vi beskrive 

utfordringsbildet med utgangspunkt i disse.  

 Forbehold om utfordringsbildet 

Før vi presenterer utfordringene vi har identifisert i prosjektet, er det viktig å understreke at 

utfordringsbildet er et øyeblikksbilde basert på informantenes erfaringer og opplevelser. 

Organisasjoner er i kontinuerlig endring, og et erfaringsbasert utfordringsbilde, slik det 

presenteres i dette kapittelet, vil ikke kunne fange opp effekten av nylige justeringer og 

endringer. Vi ber derfor om at leseren tolker beskrivelsene med dette i mente.  

 

Det er særlig to nylige endringer vi er blitt oppmerksomme på gjennom prosjektperioden som 

har hatt liten tid til å virke i praksis, og som derfor i liten grad reflekteres i beskrivelsene i dette 

kapittelet. Dette er revideringen av tiltakskjedemodellen og endringene i rutiner for bruk av 

25%-regelen. Disse er nærmere beskrevet i henholdsvis kapittel 3.1.2 og 3.3. Videre er det også 

igangsatt organisatoriske endringer på Tunhaug.  
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 RESSURSTJENESTEN LIDER AV MANGLENDE MANDAT 

Ressurstjenesten omtales som en lavterskeltjeneste, men manglende mandat, manglende 

kriterier for hvilke saker som skal håndteres, samt manglende inntakskriterier til de alternative 

læringsarenaene har medført noen utfordringer. Blant annet har skoler og foreldre en forventning 

om håndtering av alle typer saker, samtidig som VAS opplever å ikke kunne si nei. Mange av de 

opplevde utfordringene knyttet til VAS handler om virksomhetens manglende mandat. 

 

Det manglende mandatet antas å være en av årsakene til at det ikke finnes noen enhetlig vei inn 

i tjenesten. Det råder en usikkerhet knyttet til håndtering av atferdssaker i skolen, noe som blant 

annet kommer til uttrykk gjennom at flere skoler opplever uklarhet rundt hvilken instans som 

skal kontaktes når. Dette medfører at VAS og det mobile sosialfaglige teamet får henvendelser 

fra flere hold og på flere nivåer.  

 

Vi finner også at det er noe overlapp mellom tilbudet i PPT og det mobile sosialfaglige teamet. 

Dette er særlig knyttet til skolevegringssaker, men også i noen grad knyttet til andre tema. 

Ettersom flere opplever at grensegangene mellom tjenestene ikke er tydelige, har flere skoler 

opplevd behov for avklaringer underveis i elevsaker, noe som fører til merarbeid både for skolen 

og for de involverte tjenestene. Disse utfordringene har også sammenheng med skolenes 

tolkning av tiltakskjedemodellen (se kapittel 3.1.2).  

 

Det er videre også sannsynlig at utfordringene med overlapp mellom tjenestene, unødig tidsbruk 

på avklaringer knyttet til når de ulike instansene skal inn i en sak, og således også tolkningen av 

tiltakskjedemodellen, er relater til mangelfullt samarbeidet mellom PPT og ressurstjenesten. Flere 

informanter forteller at det ikke har vært et godt nok samarbeid på tvers mellom disse 

tjenestene, og at ansvars- og oppgavefordelingen mellom tjenestene ikke er god nok. Det er 

særlig skolene som opplever dette, men det er også nevnt av både informanter i 

ressurstjenesten og i PPT. Her bør det imidlertid understrekes at samarbeidet mellom tjenestene 

har bedret seg betraktelig det siste året, og at ansvarsfordelingen i nyere tid kun i liten grad 

oppleves som uoversiktlig innad i tjenestene. 

 

Vi finner at det er stor variasjon mellom skolene når det gjelder hvordan og hvor ofte de trekker 

ressurstjenesten og det mobile sosialfaglige teamet inn i elevsaker. Dette er det flere ulike 

årsaker til, blant annet har noen av skolene større kompetanse og kapasitet til å håndtere 

elevsaker på egenhånd, men det er også noen skoler som ikke opplever å ha fått god nok bistand 

fra det sosialfaglige teamet tidligere, og som derfor ikke inkluderer dem i nye elevsaker.  

 

 DET MANGLER RUTINER OG RETNINGSLINJER KNYTTET TIL ATFERDSSAKER 

Det fremgår av intervjuene at det er et tydelig behov for å organisere ressurstjenesten på en 

måte som gjør veien inn i tjenesten mer enhetlig. Dette fordrer klare rutiner og retningslinjer 

knyttet til atferdssaker. Mangelen på sistnevnte er rotårsaken til flere av utfordringene 

informantene opplever knyttet til VAS. Mangel på rutiner og retningslinjer kan dessuten også 

sees i sammenheng med Ressurstjenestens manglende mandat, ettersom de to rotårsakene er 

tett koblet, og utløser mange av de samme utfordringene. Dette bidrar til et sammenvevd 

utfordringsbilde, der ulike rotårsaker bidrar til å utløse flere av de samme utfordringene. 
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Både informanter fra skolene og fra de kommunale tjenestene opplever det som utfordrende at 

det mangler rutiner for kommunikasjon mellom skolene og VAS, noe som tidvis forårsaker dårlig 

kommunikasjonsflyt. Dette handler blant annet om hvem i skolen som snakker med hvem i 

VAS/mobilt team. Eksempelvis kan en skoleleder ta kontakt med VAS, og senere få beskjed om 

at en rådgiver fra det mobile sosialfaglige teamet er i kontakt med en av lærerne ved skolen. 

Flere forteller at de opplever at informasjon de har hatt behov for har tatt «omveier» via andre. 

Dette bidrar i sin tur til at det går unødig mye tid på avklaringer og samling av tråder knyttet til 

én og samme sak.  

 

Selv om tiltakskjedemodellen legger føringer for saksgangen i elevsaker har ikke skolene hatt 

noen omforent forståelse av denne. Det fremgår av intervjuer og medvirkningsaktivitetene i 

prosjektet at skolene både tolker og utøver tiltakskjedemodellen på svært forskjellige måter. 

Dette bidrar til å utløse flere av utfordringene som også ble nevnt under foregående delkapittel, 

slik som uklarhet i når de ulike instansene skal inn i en sak, samt mye administrasjon og 

avklaringer, blant annet knyttet til dårlig kommunikasjonsflyt. Videre kan det også være 

medvirkende årsak til at skolene bruker ressurstjenesten ulikt, også når det gjelder hvorvidt de 

benytter seg av tjenestene. Et viktig moment som må tas i betraktning når det gjelder 

utfordringer knyttet til tiltakskjedemodellen er at den har gjennomgått en revidering i løpet av 

det siste året. Intervjudataene som omhandler utfordringer relatert til tiltakskjedemodellen er 

sannsynligvis både basert på den gamle og den reviderte versjonen. Det er imidlertid ingen av 

skolene som har nevnt hverken revideringen eller at de har opplevd noen større klarhet i 

rutinene knyttet til denne. Dette tyder på at det er behov for opplysningsarbeid om endringene i 

modellen. 

 

 SAMARBEIDET PÅ TVERS MELLOM VIRKSOMHETER ER IKKE GODT NOK 

Flere av utfordringene vi har blitt fortalt om relatert til mangelen på rutiner og retningslinjer i 

tilknytning atferdssaker, handler også om at rollefordelingen og samhandlingen på tvers av 

skolene, mobilt team og PPT ikke fungerer godt nok. Det er vanskelig å si hvorvidt det er mangel 

på rutiner og retningslinjer som medfører utfordringer i samarbeidet eller motsatt, men det virker 

plausibelt at de to rotårsakene i hvert fall delvis påvirker hverandre, all den tid de opplevde 

utfordringene knyttet til hver av disse i stor grad overlapper. På samme måte påvirker også 

Ressurstjenestens manglende mandat samarbeidet mellom virksomhetene. 

 

 Utfordringer knyttet til samarbeidet mellom Ressurstjenesten og PPT 

Når det gjelder samarbeidet mellom Ressurstjenesten og PPT opplever flere av informantene 

utfordringer knyttet til ansvars- og oppgavefordeling, blant annet knyttet til hvilke instanser som 

bistår ved ulike typer utfordringer. Særlig gjelder dette atferdssaker og skolevegring. Dette har 

også sammenheng med opplevelsen av at det er overlapp mellom de to tjenestene. Videre 

opplever PPT som sakkyndig instans at de ikke alltid kommer inn tidlig nok og dermed ikke får 

anledning til å gi sine faglige innspill til saken før skolene og rådgivere fra det mobile sosialfaglige 

teamet har hatt sine diskusjoner og det har dannet seg forventninger til hvilke vedtak og 

vurderinger PPT skal gjøre. Videre er det også kommet innspill om tilfeller hvor ansatte i de to 

virksomhetene opplever at ansatte i den andre virksomheten ikke anerkjenner eller bygger 

videre på det arbeidet som allerede er nedlagt i en elevsak.  
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I forbindelse med dett bør det nevnes, at samarbeidet mellom PPT og Ressurstjenesten er blitt 

betraktelig bedret den siste tiden. Dette betyr imidlertid ikke at utfordringene i samarbeidet 

mellom virksomhetene er helt løst.  

 

 Utfordringer i samarbeidet mellom ressurstjenesten og skolen 

Gjennom intervjuer og medvirkningsaktivitetene fremkommer det at samarbeidsstrukturene 

mellom skolene og Ressurstjenesten ikke er gode nok. Som en konsekvens av dette opplever 

både skolene og ressurstjenesten flere utfordringer. Et eksempel på dette er enkelte informanter 

opplevelse av at enkeltskoler driver «ansvarsfraskrivelse» når de involverer ressurstjenesten i 

elevsaker. Dette begrunnes med at skolen forventer at ressurstjenesten skal overta saken, og 

dermed slipper tak i eleven og overlater oppfølging og ansvar til det mobile sosialfaglige teamet 

og de alternative læringsarenaene. Samtidig er det kjent at skolene har vansker med å løse 

saker på egenhånd grunnet mangel på kapasitet, riktig kompetanse og ressurser til oppfølging.    

 

Flere av utfordringene knyttet til samarbeidet handler også om kjennskap på tvers mellom 

ressurstjenesten og skolene. En relatert utfordring som også forårsakes av det mangelfulle 

samarbeidet mellom ressurstjenesten og skolene er at ressurstjenesten ikke har tilstrekkelig 

kjennskap til den enkelte skoles fysiske og ressursmessige begrensninger. Her trekker enkelte 

frem at ressurstjenesten anbefaler å gjennomføre ulike typer oppfølging av elever, men at skolen 

ikke har de fysiske strukturene som skal til for å få til dette. Det kan dreie seg om grupperom, 

utstyr eller andre ressurser. 

 

Andre utfordring som gjør seg gjeldende knyttet til samarbeidet mellom Ressurstjenesten og 

skolene handler om tilbakeføringen av elever fra de alternative læringsarenaene til skolene. Dette 

handler blant annet om at skolene opplever behov for at ansatte i ressurstjenesten blir værende 

lengre i skolen for å støtte eleven og skolen når elever kommer tilbake til sin ordinære klasse. 

Samtidig mener noen informanter også at skolene ikke klarer å følge oppfølgingsplanene godt 

nok, og at kunnskapen knyttet til enkeltsaker ikke omsettes, eller ikke lar seg omsette, på tvers 

av saker. Enkelte informanter mener at man ikke har hatt gode nok planer for tilbakeføring når 

eleven tas ut til en alternativ læringsarena, og at dette kan ha ført til at elever har blitt værende 

utenfor ordinær skole lengre enn nødvendig.  

 

 ORGANISERINGEN AV VIRKSOMHETSOMRÅDET ER IKKE IDEELL 

En rekke av de identifiserte utfordringene peker i retning av at organiseringen av 

virksomhetsområdet ikke er ideell. Flere nevner at virksomheten driver etter en bestillingsmodell 

som ikke er hensiktsmessig, ettersom det er utfører som betaler for tjenester og tilbud (se 

kapittel 6.2). Økonomien i skolene er etter sigende presset, og flere informanter uttrykker at 

skolenes involvering av ressurstjenesten gagner dem på flere måter, ettersom de både får 

bistand med de aktuelle elevsakene og samtidig slipper å bruke egne ressurser på å håndtere 

utfordringen. Dette har resultert i en opplevelse av at skolene fraskriver seg ansvar ved å 

involvere tjenesten, slik som beskrevet i forrige delkapittel. I tillegg har Ressurstjenestens 

mangel på mandat og inntakskriterier, sammen med løftet om å være en lavterskeltjeneste, 

medført en forventning om at alle som henvender seg til virksomheten skal få plass/tilbud. De 

samme utfordringene gjør det videre vanskelig for virksomheten å avvise forespørsler om 

bistand, noe som igjen har medført et stort trykk på tjenestene.  
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Som tidligere nevnt er det flere opplevde utfordringer som knytter seg til overlapp mellom 

ressurstjenesten og PPT. I tillegg til å være et produkt av manglende retningslinjer og rutiner, 

samt manglende mandat for ressurstjenesten, kan utfordringen også sees som et symptom på at 

organiseringen av virksomhetsområdet heller ikke er ideell. De øvrige rotårsakene beskrevet i 

foregående delkapitler kan også forstås som nært relatert til dette. Til sammen fører disse 

utfordringene til at skoler og tjenester ikke har klart for seg når de ulike instansene skal inn, som 

i sin tur medfører utfordringer knyttet til kommunikasjon, informasjonsflyt og avklaringsbehov. 

Videre har informanter fra både VAS og PPT uttrykt et behov for å ha tilstrekkelig kjennskap til 

elevsaken allerede tidlig i saksgangen, for å unngå dobbeltarbeid og gjentatte avklaringer.  

 

Organiseringen av virksomheten bidrar til at kompetansen knyttet til håndtering av atferdssaker i 

hovedsak sitter i ressurstjenesten og hos PPT. Det er store forskjeller i skolene når det gjelder 

denne typen kompetanse, evne og kapasitet til å løse atferdssaker internt, noe som oppleves 

som en utfordring. Dette har blant annet sammenheng med skolenes størrelse, demografi, 

prioriteringer, bruk av ressurstjenesten og egen kompetanse på feltet.  

 

En relatert utfordring som vil gjøre seg gjeldende i tiden som kommer, er at kapasiteten ved de 

forsterkede avdelingene er sprengt. Dette fordrer at de ordinære skolene selv må ivareta elever i 

målgruppen for de forsterkede avdelingene, noe som vil kreve økt kompetanse og mer ressurser 

innenfor det spesialpedagogiske feltet på hver enkelt skole. Utfordringen har sammenheng med 

økningen i antall elever i målgruppen for tjenestene, noe vi vil komme tilbake til i delkapittel 7.6 

og 7.7.  

 

Den geografiske spredningen mellom tjenester og team skaper videre også noen utfordringer. 

Dette gjelder blant annet den alternative læringsarenaen Tunhaug der både geografisk og 

organisatorisk avstand gjør at de ansatte i noen grad opplever å være frakoblet 

beslutningsprosessene og egen ledelse. Informanter forteller at formidling av behov og 

arbeidsoppgaver ofte går via andre kollegaer uten lederansvar, noe som utfordrer den egalitære 

arbeidskulturen i virksomheten. Dessuten gir avstanden en opplevelse av usikkerhet knyttet til 

egen rolle og arbeidsoppgaver.  

 

Når det gjelder de forsterkede avdelingene er den geografiske spredningen både en utfordring 

som skaper avstand i organisasjonen, og som leder til behov for avklaringer og tett samarbeid. 

Den geografiske distansen mellom de forsterkede avdelingene Regnbuen på Kurland skole, Maren 

Juel og Studio på Hafslund skolene og administrasjonen på Skjeberg oppleves som en utfordring. 

Den fysiske distansen skaper en organisatorisk distanse, særlig mellom de enkelte arenaene og 

administrasjonen på Skjeberg. Kommunikasjonen mellom de ansatte ute i avdelingene og 

ledergruppen skjer derfor som regel indirekte gjennom teamlederne, noe som kan skape uvisshet 

om bestemmelsene som tas på dette nivået. En slik organisatorisk avstand oppstår også mellom 

de ansatte på tvers av de forsterkede avdelingene ettersom avstanden skaper en barriere for å 

utveksle erfaringer direkte med hverandre. Når en ansatt er syk, eller av andre grunner ikke er i 

stand til å møte på jobb, har de forsterkede avdelingene få personalresurser å trekke på. Ad hoc 

bistand på tvers av personalgruppene er vanskelig å organisere grunnet de fysiske avstandene, 

og den organisatoriske tilhørigheten gjør det vanskelig å trekke på ressurser på tvers mellom den 

enkelte forsterkede avdeling og skolen den er tilknyttet.  
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 UFORUTSETTE ENKELTSAKER 

En rotårsak til budsjettutfordringene de siste årene i Virksomhet alternative skolearenaer er 

uforutsette enkeltsaker. Dette er en utfordring det kan være vanskelig å ta høyde for, men som 

også har sammenheng med flere mer strukturelle utfordringer, slik som at det råder en 

forventning om å få tilbud fra virksomheten. Det er dessuten stor mobilitet både innad i 

kommunen og når det gjelder tilflyttende barn og unge i målgruppen for VAS. Videre er det, 

ifølge informantene, flere elever med spesielle behov nå sammenlignet med tidligere, og også 

flere komplekse saker. Fordi det er en økning i målgruppene både for forsterkede avdelinger og 

alternative læringsarenaer, blir det som tidligere nevnt stort press på tjenestene. Dette beskrives 

nærmere i det neste. 

 

 ØKNING I VIRKSOMHETENS MÅLGRUPPER  

Som nevnt forteller flere informanter om at det har vært en økning i virksomhetens målgrupper, 

både innenfor ressurstjenesten og de forsterkede avdelingene. Det er flere elever med spesielle 

behov nå sammenlignet med tidligere, og det er flere komplekse saker knyttet til elever med 

sosio-emosjonelle vansker og atferdsproblematikk. Ressurstjenesten har som lavterskeltjeneste 

derfor behandlet og fulgt opp en rekke flere saker enn tidligere, noe som har resultert i at 

tjenesten har vokst mye de seneste årene. Dette kan videre også sees i sammenheng med 

ressurstjenestens manglende mandat (se delkapittel 7.2). Videre har økningen i antall saker 

knyttet til elever med atferdsproblematikk også sammenheng med at det er et større press fra 

foreldre om elevenes rettigheter til et trygt læringsmiljø.  

 

Det har også vært en økning i målgruppen til forsterkede avdelinger. Som nevnt i kapittel 5.2.3 

vurderes og prioriteres søknadene til de forsterkede avdelingene med utgangspunkt i et sett 

kriterier. Økningen i antall søknader har medført at de forsterkede avdelingene med tiden stadig 

har fått tyngre brukergrupper, mens elever med lettere bistandsbehov har fått oppfølging i 

ordinær skole. Dette har bidratt til å øke presset på ressurstjenestens tilbud ettersom skolene 

har behov for bistand til å gi disse elevene et godt tilbud i ordinært klasserom. Tidligere har alle 

som har oppfylt kriteriene fått tilbud om plass, men i år (2020) er kapasiteten sprengt og alle 

plassene er fylt opp.  

 

 ØKT FOKUS PÅ ELEVERS RETTIGHETER (§ 9A OG § 5-1 I OPPLÆRINGSLOVEN) 

Den siste rotårsaken til flere av de opplevde utfordringene beskrevet i dette kapittelet skille seg 

fra de øvrige rotårsakene i utfordringsbildet ved å ikke være en kjerneutfordring i seg selv. Det 

økte fokuset på elevers rettigheter (særlig knyttet til § 9a og § 5-1 i opplæringsloven) er en 

viktig del av samfunnsutviklingen som bidrar til å sørge for læring og utvikling hos alle typer 

elever. Dette er svært positivt for elevene det gjelder, men fører med seg noen utfordringer 

knyttet til økning i antallet henvendelser til tjenestene og i målgruppen for ressurstjenesten og 

de forsterkede avdelingene. Samtidig er det viktig å understreke at denne rotårsaken kun 

fungerer som del av forklaringsmodellen for noen av utfordringene i utfordringsbildet, og derfor 

ikke anses som en utfordring som må løses. 
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8. VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Etter våre vurderinger ligger det et uforløst potensial i tjenestene som gjennom en mer 

hensiktsmessig organisering kan imøtekomme noen av de opplevde utfordringene forbundet med 

virksomheten, og som kan utløse gevinster i form av bedre strukturer for samarbeid, større 

effektivitet og derigjennom bedre forutsetninger for en mer stabil budsjettsituasjon. I dette 

kapittelet vil vi gå igjennom forslag til tiltak som kan bidra til å løfte virksomheten og de 

tilhørende tjenestenes kvalitet.  

 

Vi har både fått inn og drøftet en rekke forslag gjennom intervjuer og medvirkningsaktiviteter. I 

det følgende vil vi presentere tiltaksforslagene før vi presenterer Rambølls vurderinger og 

anbefalinger til tiltak.  

   

 BESKRIVELSE AV MOTTATTE TILTAKSFORSLAG 

I matrisen nedenfor presenteres tiltaksforslag som har kommet inn gjennom datainnsamlingen. 

Hvert av tiltakene som presenteres er fremmet av én eller flere informanter, enten i VAS, PPT 

eller skolene.  

 

Vi har gitt hvert av forslagene en tentativ tittel til venstre i matrisen, etterfulgt av en kort 

beskrivelse som oppsummerer innholdet i tiltaket. Til høyre i matrisen avgis en kort vurdering av 

tiltaket etterfulgt av en fargesirkel. Tiltaksbeskrivelsene er en gjengivelse av informantenes egne 

beskrivelser til hvert tiltaksforslag, mens vurderingene er Rambølls egne. Fargesirklene til høyre 

representerer en oppsummert vurdering av hvert tiltak, som beskrevet nedenfor.   

 
          Anbefales 

          Avhenger av andre beslutninger 

          Bør utforskes nærmere 

          Uaktuelt tiltak  

 

Rambølls anbefalinger beskrives nærmere under matrisen. Vi anbefaler likevel Sarpsborg 

kommune å diskutere samtlige tiltaksforslag internt, og å særlig utforske/vurdere tiltakene 

markert i gult. 

Tabell 8.1 Oversikt og beskrivelse av tiltaksforslag 

Tjenester, tilbud og innhold 

Tittel Kort beskrivelse Vurdering 

Ressurstjenestens 

mandat 

Utarbeide et avklart og 

tydeligere mandat, inkludert 

kriterier for inntak og 

håndtering av saker 

Dette er et viktig forslag som 

vil kunne bidra til å løse en 

del av de opplevde 

utfordringene knyttet til 

virksomheten og samarbeidet 

med andre instanser 
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Forebyggende arbeid 

(Ressurstjenesten) 

Større vekt på tidlig innsats og 

forebyggende arbeid i 

ressurstjenesten 

Dette vil avhenge av 

ressurstjenestens oppgaver 

og mandat 

 

Forebyggende arbeid 

(skoler) 

Kartlegge tidligere og bedre 

hva som gjør hverdagen 

vanskelig for enkelte elever for 

å få bedre innsikt i hva skolen 

kan gjøre for eleven. Dette kan 

hindre at utfordringene 

eskalerer  

Tidlig innsats og 

forebyggende arbeid krever 

kunnskap og kompetanse. 

Dersom skolene øker sin 

kompetanse på området vil 

de kunne løse flere 

potensielle utfordringer før de 

eskalerer til høyere nivåer i 

tiltakskjedemodellen. Dette 

vil avhenge av skolenes 

innsats og ressurser 

 

Felles utarbeidelse av 

tiltak 

Skolen og ressurstjenesten 

utarbeider tiltak i fellesskap 

med skolens tiltaksteam for å 

sikre forankring, bedre 

samarbeid og overføring av 

kompetanse  

Slik Rambøll ser det vil det 

ikke være noe i veien for at 

skolen og ressurstjenesten 

utarbeider tiltak i enkeltsaker 

i fellesskap der det er 

hensiktsmessig, såfremt 

tiltakene er i tråd med PPTs 

vurderinger/anbefalinger, 

eventuelle enkeltvedtak og 

IOPer, og ikke utfordrer 

taushetsplikten.  

 

Tunhaug slik det var 

tidligere 

Mindre fag og mer arbeid med 

mestring og sosiale ferdigheter  

En av årsakene til endringene 

i innholdet på Tunhaug er 

lovverk og krav om faglig 

innhold  

 

Organisering  

Tittel Kort beskrivelse Vurdering 

Omorganisering av 

mobilt sosialfaglig team 

og audioteam til PPT 

Flytte audioteamet og det 

mobile sosialfaglige teamet til 

PPT. Teamene vil være 

organisert under egen 

teamleder og forblir lavterskel 

med samme funksjon som 

tidligere, hvor størsteparten av 

arbeidet foregår ute i skolene 

Tiltaksforslaget vil kreve en 

del arbeid i prosessen, men 

vår vurdering er at 

omorganiseringen vil kunne 

styrke samarbeidet med 

sakkyndige i PPT, redusere 

merarbeid og 

avklaringsbehov samt 

redusere barrierer knyttet til 

taushetsplikt, for å nevne 

noe.  
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Omorganisering av 

voksenopplæringen til 

St. Marie læringssenter 

Samordne undervisning for 

voksne ved å flytte 

voksenopplæringen til St. 

Marie læringssenter  

Konsekvensen av forslaget vil 

være at all voksenopplæring 

samles på ett sted, slik som 

det var tidligere. Dette vil 

kunne gi gunstige synergier 

dersom man legger til rette 

for det 

 

 

Forsterket avdeling i alle 

soner 

Hver sone (øst, vest, sentrum) 

får forsterkede avdelinger for 

elever på 1.-10. trinn 

Dette er et krevende 

tiltaksforslag som vil kreve 

ledige bygninger/lokasjoner – 

fortrinnsvis i umiddelbar 

nærhet og tilknytning til 

ordinær skole. I tillegg vil det 

kreve etablering av flere 

forsterkede avdelinger 

 

Soneinndeling av mobilt 

team 

Mobilt team deles inn i soner 

(øst, vest og sentrum) slik som 

Helse. 

Rådgiverne og de ansatte i 

det mobile sosialfaglige 

teamet har ulik spesialisering 

og komplementerende 

kompetanse. En inndeling av 

teamet vil kreve mer logistikk 

i saker som treffer spesifikke 

kompetansefelt. Forslaget 

anses derfor ikke som aktuelt 

 

Samhandling og kommunikasjon 

Tittel Kort beskrivelse Vurdering 

Rutiner og retningslinjer Utvikle rutiner og 

retningslinjer, kontrakter og 

prosedyrer som sørger for 

likere praksis i elevsaker, samt 

en tydeligere rolle- og 

oppgavefordeling 

Dette er et forslag som kan 

bidra til å bedre 

rolleforståelse, samarbeid og 

kommunikasjon på tvers 

mellom virksomhetene  
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Fast kontaktperson 

knyttet til skolene 

Skolene får en fast 

kontaktperson i mobilt 

sosialfaglig team som deltar på 

jevnlige møter, slik som i PPT. 

Det kan virke fordelaktig at 

skolene får en fast 

kontaktperson i det 

sosialfaglige teamet, og 

således unngår utfordringene 

knyttet til hvilken instans som 

skal inn når. Samtidig har det 

mobile sosialfaglige teamet 

ansatte med ulik ekspertise - 

noe som uansett vil kreve 

logistikk innad i tjenesten. 

Det kan også synes mindre 

ressurseffektivt om skolene 

både har en kontaktpersoner 

i PPT og i mobilt sosialfaglig 

team, men dette vil avhenge 

av strukturen på det 

fremtidige samarbeidet 

mellom instansene 

 

 

Redusere taushetsplikt 

som barriere 

Få til en større åpenhet i 

kommunikasjonen mellom 

ressurstjenesten, PPT og 

skolene i forbindelse med 

elevsaker 

Forslaget utfordrer lovverket, 

med mindre tjenestene 

samordnes. Det bør imidlertid 

nevnes at man kan oppdage 

uutnyttet mulighetsrom ved å 

sørge for at alle involverte 

parter tolker taushetsplikten 

riktig 

 

 

Digitale møter Benytte digitale plattformer i 

forbindelse med møter mellom 

mobilt sosialfaglig team, 

skolene og PPT 

Etter perioden med Covid-19 

er de fleste stadig bedre kjent 

med digitale verktøy. Å 

gjennomføre møter digitalt 

ved bruk av en trygg 

plattform (mht. GDPR) kan 

være tidsbesparende og 

effektivt 

  

 

Kjennskap til 

virksomhetene 

Faste møtepunkter for å holde 

liv i rutiner og prosedyrer, 

sørge for god kjennskap til de 

ulike tjenestenes funksjon, 

ansvar og mandat samt 

eksisterende tilbud og innhold 

  

 

 

Slik Rambøll forstår det kan 

dette forslaget implementeres 

i eksisterende fora som f.eks 

ledermøter og lokalt på den 

enkelte skole 
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Kompetanse i nærskolene 

Tittel Kort beskrivelse Vurdering 

Kompetansesentre i 

nærskolen 

Utvalgte nærskoler er 

kompetansesentre for ulike 

områder; eksempelvis 

autisme, hørsel/tegnspråk etc. 

Forslaget krever inngående 

kompetanseheving i 

enkeltskoler samt noe 

omorganisering/omrokkering i 

tjenestene. Slik vi forstår det 

vil tiltaket virke til å avlaste 

de forsterkede avdelingene i 

noen grad. Det må imidlertid 

være tilstrekkelig plass i de 

aktuelle skolene. 

Organisering og 

ansvarsdeling mellom skole 

og VAS må i så fall 

diskuteres.  

 

Kompetanseteam på 

hver skole 

Hver skole har et team med 

kompetanse på atferd og 

spesielle behov som bidrar til å 

sikre god ivaretakelse av 

elevene og sørge for god 

tilbakeføring/overføring fra 

alternative læringsarenaer eller 

forsterkede avdelinger 

Forslaget krever at skolene 

rigger seg annerledes og 

prioriterer både 

personalressurser og 

kompetanseheving til 

etablering av et slikt team. 

Det vil være 

(ressurs)krevende for 

skolene, men fordelen vil 

være at alle skolene får bedre 

kompetanse til forebyggende 

arbeid samt at de vil kunne 

håndtere flere saker internt, 

og ivareta elever med 

sammensatte utfordringer på 

en bedre måte.  

 

 

Økonomi og ressursbruk 

Tittel Kort beskrivelse Vurdering 

Økonomisk modell Endre bestillingsmodellen ved 

bruk av alternative 

læringsarenaer slik at skolene 

selv betaler for elevenes tilbud 

Dette tiltaksforslaget vil 

avhenge av den fremtidige 

organiseringen av de 

alternative læringsarenaene. 

Dersom tiltaket er aktuelt er 

det viktig å sikre at skolene 

fatter vedtak med 

utgangspunkt i elevens beste, 

og ikke etter egne 

økonomiske interesser/ 

begrensninger  
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Personal ved Tunhaug Skolene sender med egne 

ressurser til Tunhaug, slik som 

ved Fjeld gård 

Forslaget fordrer at 

ressursene skolene sender 

med elevene har 

kompetanse/er egnet. 

Tiltaket kan bidra til bedre 

tilbakeføring og økt kunnskap 

i skolen. Det er imidlertid 

behov for en vurdering av 

skolenes ressurssituasjon og 

mulighetsrom knyttet til 

forslaget først.  

  

Færre årsverk Kutte i antallet stillinger i 

mobilt sosialfaglig team 

Her bør man heller se på 

andre løsninger for 

organisering først. Dagens 

situasjon og nåværende 

organisering viser at det er 

stort trykk på tjenestene. En 

eventuell nedskjæring i 

mobilt sosialfaglig team bør i 

så fall være en konsekvens 

av at kommunen har løst 

utfordringene og behovet for 

tjenesten derfor er redusert.   

 

 

 

 RAMBØLLS VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Vi har gjort en nærmere vurdering av det vi opplever som de mest relevante tiltaksforslagene. 

Dette er tiltak som flere informanter, på tvers av de ulike informantgruppene, har tatt til orde for 

og som vi vurderer at vil kunne imøtekomme noen av de sentrale utfordringene i VAS. 

Forslagene varierer fra svært inngripende organisatoriske endringer, til mindre og mer spesifikke 

justeringer.   

 

De fleste av tiltaksforslagene vi redegjør for i dette kapittelet imøtekommer rotårsakene til de 

opplevde utfordringene beskrevet i kapittel 7. Det er vår vurdering at ved å forsøke å løse 

utfordringsbildet som presenteres i denne rapporten, vil Virksomhet alternative skolearenaer 

kunne oppnå mer effektiv drift, større økonomisk forutsigbarhet og bedre samhandling. Et slikt 

resultat vil sørge for at elevene får et enda bedre faglig tilbud, enten det er i de forsterkede 

avdelingene, på de alternative læringsarenaene eller i den ordinære skolen med og uten bistand 

fra Ressurstjenesten.     

 Omorganisering av mobilt sosialfaglig team og mobilt audioteam til PPT 

Det mest inngripende tiltaksforslaget dreier seg om en omorganisering av ressurstjenesten. 

Tiltaket omfatter at man flytter det mobile sosialfaglige teamet og audioteamet ut av 

virksomheten og inn i virksomhet PPT. Forslaget fremholder at både mobilt team og audioteamet 

organiseres under en egen teamleder og fortsetter som egne team under PPT, slik som PPTs 

skolevegringsteam.  
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I tilknytning forslaget om en slik omorganisering er det foreslått å la de alternative 

læringsarenaene blir værende igjen i Virksomhet alternative skolearenaer sammen med de 

forsterkede avdelingene, og videre å flytte Voksenopplæringen til St. Maries læringssenter. På 

denne måten vil virksomhetens navn reflektere innholdet, og organiseringen som helhet vil 

fremstå mer oversiktlig.   

 

Et relatert forslag som harmonerer med forslaget om omorganisering er om skolene sender egne 

personalressurser med elevene til Tunhaug på samme måte som til Fjeld gård. For å muliggjøre 

dette kan det være aktuelt å se på hvilke muligheter man har med tanke på de ansatte som blir 

igjen i virksomheten ved en omorganisering der mobilt sosialfaglig team flytter til PPT.   

8.2.1.1 Fordeler med omorganiseringen 

Fordelene med å legge mobilt sosialfaglig team og audioteamet under PPT er flere. Med den 

foreslåtte organiseringen vil man kunne oppnå en mer helhetlig tenkning rundt håndtering av 

saker og oppfølging av skolen og enkeltelever. Kommunen vil også få samlet mye kompetanse i 

én virksomhet og således få et større fagmiljø. De mobile teamene vil også kunne nå ut til 

barnehagene, og vil dermed kunne bidra enda bedre til tidlig innsats og forebyggende arbeid.    

 

Andre gevinster knyttet til en slik omorganisering er at virksomhetsleder i PPT kan etablere en 

ledergruppe som sammen kan arbeide med utvikling av tjenesten og dens innhold. Videre vil det 

mobile sosialfaglige teamets mandat og ansvarsoppgaver også få mer myndighet, i kraft av 

virksomheten som helhet.   

  

Både det mobile sosialfaglige teamet og audioteamet har mye samarbeid med PPT, og er ofte 

inne i de samme sakene. Med den foreslåtte organiseringen vil teamene få bedre kjennskap til 

hverandre og et mer avklart samarbeid med de øvrige teamene i PPT (sakkyndige og 

skolevegringsteamet). Gjennom dette vil også arbeidsoppgavene og rollefordelingen mellom 

teamene fremstå som tydeligere.  

 

Det vil bli enklere å etablere gode rutiner og prosedyrer knyttet til saksgangen, noe som vil lede 

til bedre innsikt i saker for alle parter, mindre dobbeltarbeid og dessuten også redusere 

barrierene knyttet til taushetsplikten på tvers mellom virksomhetene. Tjenestene vil også fremstå 

som mer helhetlige utad, og organiseringen legger videre til rette for at skolene og andre 

instanser får én vei inn til sakkyndig vurdering, vedtak og eventuelle tilbud om alternativ arena 

eller spesialundervisning. Dette vil også bidra til at tiltakskjedemodellen gir mer mening og er 

enklere å forstå og forholde seg til for skolene. I tillegg får skolene koblet på det mobile 

sosialfaglige team ved behov gjennom sin faste PPT-kontakt, og opplevelsen av behov for egen 

kontakt i ressurstjenesten vil falle bort da behovet vil kunne dekkes gjennom omorganiseringen. 

 

Elever og ansatte i skolen vil også berøres av omorganiseringen ved at veien inn i tjenestene blir 

enklere å følge og prosessen vil bli mer forutsigbar. Samtidig vil det bli vanskeligere for skolene å 

shoppe tjenester, med ressurstjenesten og PPT samordnet i skolenes tiltaksteam. Elevene 

berøres ved at de vil kunne få raskere og mer koordinert bistand. 

 

Når det gjelder budsjettsituasjonen er vår vurdering at den skisserte organiseringen over tid vil 

gi mer forutsigbarhet, samtidig som det er sannsynlig at tjenestene blir mer effektive og får økt 
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kvalitet. Dette betyr at kommunen får mer utbytte av ressursene. I tillegg gir omorganiseringen 

bedre oversikt over økonomi og ressursbruk grunnet en tydeligere oppdeling.   

8.2.1.2 Ulemper, konsekvenser og risikofaktorer   

Forslaget om omorganisering berører alle de ansatte i ressurstjenesten. Rådgiverne og teamleder 

vil flyttes til en annen virksomhet med en annen arbeidskultur og andre ansikter enn de er vant 

til. De får også ny leder. Det vil også være usikkerhet knyttet til hvordan den nye organiseringen 

vil se ut, og hvilke ansvarsoppgaver teamleder for det mobile sosialfaglige teamet og 

audioteamet vil ha utover personal- og fagansvar for de to teamene. Avhengig av hvordan de 

alternative læringsarenaene organiseres, vil omorganiseringen også få konsekvenser for de 

ansatte som eventuelt blir i VAS (og som har tilhørt de alternative læringsarenaene).  

 

Ved å velge dette tiltaksforslaget risikerer kommunen at det blir mye motstand, støy og 

usikkerhet samt andre menneskelige aspekter ved det å bli omplassert og å få ny leder. Det vil 

derfor være viktig å ha en plan for kommunikasjon og prosess i forkant, samt å avklare alle 

usikkerheter fortløpende. Enkelte av informantene vi har snakket med mener sterkt om forslaget, 

men det bør understrekes at flere informanter har foreslått tiltaket selv, og kun et fåtall av dem 

Rambøll har snakket med er direkte negative til omorganiseringen.  

 

Et annet risikomoment som enkelte har nevnt i forbindelse med tiltaksforslaget er risikoen for at 

de to teamene fra VAS blir slukt av PPT, og at teamene som lavterskelteam med mye tid til 

bistand ute i skolene på sikt fases ut til fordel for de mer typiske PPT-oppgavene, slik som 

sakkyndige vurderinger.  

8.2.1.3 Andre alternativer til tiltaksforslaget  

Ettersom tiltaksforslaget er såpass gjennomgripende er det vanskelig å komme opp med noen 

gode alternativer som kan gi det samme spekteret av potensielle gevinster. En mulighet som 

krever mindre arbeid er å beholde dagens organisering, og heller forsøke å redusere de opplevde 

utfordringene gjennom mindre justeringer og endringer, slik som eksempelvis å utvikle flere og 

bedre rutiner og retningslinjer både for saksgangen og for samarbeidet mellom virksomhetene. 

Dette beskrives i delkapittel 8.2.3 nedenfor.  

 

Som tidligere nevnt vil løsninger som imøtekommer rotårsakene i utfordringsbildet kunne 

eliminere en god del av de opplevde utfordringene knyttet til VAS.   

8.2.1.4 Konsekvenser for andre tiltaksforslag 

Som allerede nevnt er det to tilknyttede tiltak som er foreslått i relasjon til omorganiseringen til 

PPT. Ett av dem handler om å flytte Voksenopplæringen til St. Maries læringssenter, slik 

organiseringen var tidligere. Dette tiltaket bidrar til å samle all voksenopplæring på ett sted, noe 

som kan gi gunstige synergier dersom man legger til rette for det. Vi vet fra før at 

læringssenteret har enkeltelever med store og omfattende behov, men mangler 

spesialpedagogisk kompetanse. Med den foreslåtte omorganiseringen kan man se for seg at det 

ville være lettere å finne løsninger for disse elevene. Blant annet vil ansatte på læringssenteret 

kunne få gode råd fra en spesialpedagog med kunnskap om spesialpedagogiske verktøy og 

metoder. Omorganiseringen ville medført at de ansatte i Voksenopplæringen får ny 

virksomhetsleder og ny fysisk plassering. Vi forstår det som at konsekvensene for teamet som 

helhet ikke er opprivende, ettersom teamet ikke har noen særlig grad av samarbeid med andre 
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virksomheter eller team fra før. Samtidig bør det nevnes at informanter i Voksenopplæringen er 

fornøyde med dagens organisering og opplever få utfordringer. 

 

Ved å omorganisere virksomheten slik at de enhetene som gjenstår i virksomhet alternative 

skolearenaer er - som navnet tilsier - alternative skolearenaer, blir virksomhetsområdet mer 

oversiktlig. Dette vil igjen påvirke budsjettsituasjonen til å bli mer oversiktlig. Virksomheten vil 

ha et tett samarbeid med PPT, og ingen kan få tilbud om plass ved en alternativ skolearena uten 

at PPT har gitt sakkyndig vurdering og eventuelt utarbeidet tiltak. Dette er i henhold til 25%-

regelen, og vil føre til færre henvendelser direkte til VAS, all den tid det er PPT som må gjøre de 

første vurderingene. Med en slik ordning vil det bli lettere å én vei inn i tjenestene.  

 

I forlengelsen av dette er det nevnt et forslag om at skolene bør sende personalressurser med 

elever til Tunhaug, slik som til Fjeld gård. Vi ser for oss at det vil være behov for en vurdering av 

skolenes ressurssituasjon og mulighetsrom knyttet til forslaget, men at en mulig løsning kan 

være å flytte personalressurser som blir igjen i virksomheten ut i skolene, etter en eventuell 

omorganisering av de mobile teamene til PPT. Dette vil bidra til kompetanseheving i skolene, og 

til å øke skolenes kapasitet slik at de kan sende med personal til Tunhaug, i tråd med forslaget.  

Dette kan i så fall bidra til bedre tilbakeføring fra de alternative læringsarenaene og til økt 

kompetanse i skolen. De ansatte som flyttes over til skolen vil også få en mer oversiktlig 

arbeidssituasjon med tydeligere arbeidsoppgaver og større nærhet til egen ledelse, samtidig som 

de vil få en viktig rolle i å utvikle den spesialpedagogiske kompetansen ved skolen knyttet til 

målgruppen ved de alternative læringsarenaene.  

 Mandat til ressurstjenesten  

En viktig rotårsak til de opplevde utfordringene i virksomhetens utfordringsbilde er 

ressurstjenestens manglende mandat og inntakskriterier. Dette har resultert i en negativ 

utvikling der skoler og andre instanser har bestilt bistand fra ressurstjenesten, og hvor 

ressurstjenesten ikke har opplevd å ha anledning til å si nei grunnet mangel på føringer knyttet 

til hvilke saker ressurstjenesten skal håndtere. Dette skaper utfordringer for virksomheten, 

ettersom det er stadig pågang og et økende ressursbehov som skaper press på tjenesten. 

 

Et viktig forslag til tiltak er derfor å etablere et mandat og et mer avgrenset arbeidsområde for 

ressurstjenesten. Dette er et tiltak vi anbefaler uavhengig av hvorvidt kommunen velger å 

omorganisere virksomhetsområdet eller ikke. Forskjellene vil ikke være store, men vi råder 

likevel virksomheten til å ta stilling til omorganisering før man utvikler mandatet til tjenesten, slik 

at teamenes arbeidsoppgaver og ansvarsområder tilpasses organiseringen.  

 

En annen vurdering som også bør gjøres i forbindelse med utvikling av mandat til 

ressurstjenesten/det mobile sosialfaglige teamet er å ta stilling til hvorvidt tjenesten i skal jobbe 

forebyggende i tillegg til å bistå skolene i elevsaker som når de siste nivåene i 

tiltakskjedemodellen. De siste årene har ressurstjenesten stort sett kommet inn i saker der det 

«brenner», og hvor skolene har stort bistandsbehov i håndtering av enkeltelever. 

8.2.2.1 Innsikt fra medvirkningsaktiviteter 

De ulike informantgruppene har nokså like ønsker og behov knyttet til ressurstjenesten. De har 

også relativt like innspill til hva som bør være det mobile sosialfaglige teamets ansvarsområde og 

mandat. De fleste er opptatt av at teamet beholder status som lavterskeltjeneste, og at en av 
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deres hovedoppgaver bør være å veilede skolene i håndtering og ivaretakelse av elever med 

ulike utfordringer. Det fremheves at det er viktig for skolen at ressurser fra det mobile teamet 

jobber sammen med dem i skolehverdagen for å observere og gi veiledning. Her nevnes 

modellæring og kompetanseoverføring. I forlengelsen av dette trekkes også tilbakeføring fra 

alternative læringsarenaer frem som en kritisk periode hvor skolene kan trenge bistand.  

 

Utover dette fremheves det at det mobile sosialfaglige teamet også bør virke som en slags 

ekspertgruppe med ekstraressurser som kan bidra med sparring og støtte ved behov, og som 

skal tilføre kunnskap og ekspertise. Det poengteres at tjenesten ikke må misbrukes som 

arbeidskraft, men at den er til for å bidra med kompetanse i en kortere periode. Et poeng vi 

mener det er viktig å fremheve er at det alltid bør være et mål at skolene kan håndtere elevsaker 

selv.   

 

Et siste og også viktig innspill som mange informanter stiller seg bak, er et ønske om at det 

mobile sosialfaglige teamet også bistår skolene i å løfte kompetansen på forebyggende arbeid og 

tidlig innsats, slik at man kan forhindre at saker eskalerer på en måte som fører til hastevedtak 

og bruk av de alternative læringsarenaene.  

8.2.2.2 Fordeler med tiltaket    

De viktigste fordelene med å fastsette et mandat og noen tydelige kriterier for ressurstjenesten 

er at det etablerer hvilke ansvars- og arbeidsoppgaver tjenesten skal ha, hvilke inntakskriterier 

tjenesten opererer med samt hvilke saker de skal ta. Dette gjør at det vil bli lettere både for 

ressurstjenesten selv, de omliggende tjenestene og skolene å skjelne grensegangene mellom 

ressurstjenesten og PPT, noe som legger grunnlag for mindre overlapp mellom tjenestene, en 

tydeligere ansvarsdeling og et bedre samarbeid.    

8.2.2.3 Ulemper, konsekvenser og risikofaktorer med tiltaket 

Vi ser ingen ulemper eller negative ved dette tiltaket. En risikofaktor kan være at 

ressurstjenesten tar på seg et mindre variert spekter av saker, men dette vil avhenge av hva 

som blir mandatet. Og med det uttrykte ønsket om å fortsette å være en lavterskeltjeneste som 

bistår ute i skolene, tror vi ikke det er noen særlig reell risiko knyttet til dette. 

8.2.2.4 Andre alternativer til tiltaket 

Alternativet vil være å fortsette slik som før, uten et konkret mandat og uten konkrete 

inntakskriterier. Dersom valget faller på dette samtidig som man gjør andre tiltak mener vi det er 

høy sannsynlighet for at en del av de opplevde utfordringene knyttet til virksomheten vil fortsette 

å være til hinder for en bedre og mer effektiv tjeneste.  

8.2.2.5 Forutsetninger for vellykket gjennomføring 

Gjennom intervjuer og medvirkningsaktivitetene i dette prosjektet fikk vi innspill til hva de ulike 

informantgruppene mener at bør være ressurstjenestens mandat. Innspillene kan bidra til å 

legge grunnlaget for arbeidet, men kommunen bør nedlegge tid og ressurser i å arbeide videre 

med dette for å etablere et mandat med klare roller og ansvarsområde samt inntakskriterier for 

tjenesten. For å lykkes med dette arbeidet må kommunen finne ut hva slags type tjeneste 

ressurstjenesten skal være, hvilke behov som skal dekkes av tjenesten og spesifisere 

målgruppen for tjenestens tilbud. Det bør være lite overlapp med andre tjenesteområder og klare 

rammer for hva som faller innenfor mandatet. For å oppnå god forankring og kjennskap til 
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arbeidet bør kommunen involvere de ansatte i tjenesten, og eventuelt også skolene og andre 

instanser som benytter seg av eller samarbeider med ressurstjenesten. 

 Rutiner og retningslinjer  

Gjennom prosjektet avdekket vi et behov for rutiner og retningslinjer knyttet til henvendelser, 

saksgang og samarbeid mellom tjenestene. Tiltaksforslaget om å utvikle rutiner og retningslinjer 

er derfor er godt innspill som ikke trenger å være særlig kostnadsdrivende sammenlignet med 

gevinstene.  

 

I praksis innebærer forslaget å utvikle rutiner og retningslinjer, kontrakter og prosedyrer som 

sørger for likere praksis i elevsaker, samt en tydeligere rolle- og oppgavefordeling. Dette vil blant 

annet kunne bidra til å løse utfordringer knyttet til kommunikasjon mellom skoler og tjenestene, 

blant annet i forbindelse med når de ulike instansene skal inn i en sak. 

 

Kan bidra til å lage én vei inn i tjenesten 

Et nært beslektet tiltaksforslag handler om å lage en tydelig vei inn i tjenesten for skoler og 

andre instanser, gjennom å utarbeide en tydeligere saksgang og rutiner og retningslinjer for 

henvendelser og informasjonsutveksling. Tiltakskjedemodellen skal i utgangspunktet bidra til 

dette, men som tidligere nevnt forstås og/eller praktiseres denne svært ulikt mellom skolene i 

dag.  

 

De nye rutinene knyttet til 25%-regelen vil nok bidra til en likere tilnærming, ettersom alle 

skolene vil behøve sakkyndig vurdering for å kunne nyttiggjøre seg av de alternative 

læringsarenaene. Samtidig mener vi det likevel er mye rom for forbedringer – noe dette 

tiltaksforslaget gjenspeiler.   

8.2.3.1 Fordeler med tiltaket 

Å etablere tydeligere rutiner og retningslinjer for saksgang og samarbeid kan bidra til å bedre 

rolleforståelse og kommunikasjon på tvers mellom virksomhetene. Dette vil i sin tur lede til 

mindre dobbeltarbeid, bedre informasjonsflyt, felles forståelse av hvordan saksgangen i skolene 

og andre instanser ideelt ser ut, og en likere praksis på tvers mellom skoler.  

 

Som allerede nevnt vil arbeidet kunne lede til at tjenesten får én vei inn, noe som letter 

arbeidsbelastning og koordinering i flere ledd og videre medfører mindre behov for avklaringer 

knyttet til når ulike virksomheter skal inn. Til sammen kan et sett rutiner og retningslinjer for 

praksis frigjøre tid og føre til en mer effektiv tjeneste med mindre frustrasjon knyttet til 

kommunikasjonssvikt og misforståelser.  

8.2.3.2 Ulemper, konsekvenser og risikofaktorer 

Vi ser ingen åpenbare ulemper eller negative konsekvenser av tiltaksforslaget. Omfanget av 

arbeidet avhenger av innsatsen som legges ned, men en risiko kan være at resultatet ikke 

oppleves som nyttig eller tydelig nok, og det kan derfor kreve noen justeringer og revideringer 

for å få til en optimal struktur. Etableringen av rutiner og retningslinjer krever videre samarbeid 

mellom tjenestene, og det er derfor viktig at arbeidet prioriteres av alle parter, og at alle berørte 

forplikter seg til å forholde seg til rutinene som utarbeides.    
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8.2.3.3 Forutsetninger for vellykket gjennomføring 

Vi anbefaler å innføre tiltak knyttet til rutiner og retningslinjer uavhengig av hvilken 

organisasjonsstruktur kommunen velger for virksomhetsområdet. Dersom kommunen foretar en 

omorganisering i tråd med beskrivelsen i kapittel 8.2.1 omorganisering av mobilt sosialfaglig 

team og audioteamet til PPT vil deler av utfordringsbildet løse seg automatisk ved at det mobile 

sosialfaglige teamet og de alternative læringsarenaene får én vei inn gjennom henvendelsene til 

PPT. Dette vil også lette samarbeidet mellom teamene.  

 

Uansett vil arbeidet med rutiner og retningslinjer kreve involvering og medvirkning i 

utarbeidelsen. Dette er viktig for å oppnå forankring og for at både tjenestene og skolene skal 

forplikte seg til dem.  

 

Videre blir det viktig å opprettholde et godt opplysningsarbeid slik at alle er kjent med innholdet, 

og at informasjon om justeringer og lignende når frem. Det vil lønne seg å ha faste møtepunkter 

for å holde liv i rutiner og prosedyrer, sørge for god kjennskap til de ulike tjenestenes funksjon, 

ansvar og mandat samt eksisterende tilbud og innhold. Til dette kan kommunen benytte allerede 

eksisterende fora, slik som ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsfora. 

 

 KLAGEBEHANDLING HOS FYLKESMANNEN FORDRER NY VURDERING AV 

ORGANISERINGEN AV DE FORSTERKEDE AVDELINGENE 

Som kjent har det vært stor pågang av søknader til de forsterkede avdelingene de senere årene, 

og for første gang opplever virksomheten at kapasiteten ved avdelingene er sprengt, og VAS har 

sett seg nødt til å gi avslag på tildeling av plass. Dette har blitt klaget inn til Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for gjennomgang. I svaret fra Fylkesmannen oppheves vedtaket med begrunnelsen at 

kommunen har benyttet feil lovgrunnlag i sitt avslag.  

 

Kommunen viser i avslaget til opplæringsloven § 2-3 og skoleeiers adgang til å ta i bruk 

alternative opplæringsarenaer som rettslig grunnlag for saken. Fylkesmannen fastsetter 

imidlertid at vurderingen er tatt på feil lovgrunnlag, da de forsterkede avdelingene i VAS ikke kan 

regnes alternative opplæringsarenaer, men som faste avdelinger for spesialundervisning. Videre 

viser Fylkesmannen til at søknader om plass på slike «spesialskoler og spesialavdelinger» etter 

forvaltningspraksis behandles som søknader om skolebytte. Elever har rett til å gå på nærskolen 

sin, men dersom kommunen åpner for det kan de også søke seg til andre skoler. Her har de 

imidlertid ikke rett til skoleplass, og kommunen kan gi avslag basert egne kriterier. 

 

Samtidig understrekes det i Fylkesmannens begrunnelse at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn, i tråd med barnekonvensjonen og norsk lov. Saker om skolebytte 

behandles etter opplæringsloven, forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper som blant 

annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling og vilkårlighet. 

 

Ettersom Fylkeskommunens tilsvar på klagen kom VAS i hende helt i slutten av prosjektperioden 

for dette prosjektet har ikke Rambøll innhentet innspill eller tiltaksforslag med dette i mente, 

men anbefaler VAS å undersøke alternativer for organisering av de alternative 

opplæringsarenaene som samsvarer med lovverket og målgruppens rettigheter. Rambøll vil også 

anbefale kommunen å undersøke andre kommuners organisering og håndtering av målgruppen, 

slik som i vedleggene til denne rapporten.  
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Slik vi forstår det ville administrasjon av søknader, drift og ansvarsfordeling i de forsterkede 

avdelingene vært enklere å forholde seg til dersom VAS ble opprettet som en spesialskole, og de 

forsterkede avdelingene ble etablert som spesialavdelinger lokalisert ved ordinære skoler slik 

som nå. Kommunen må imidlertid vurdere hvilke konsekvenser dette har for de øvrige tjenestene 

i virksomheten, i tillegg til de forsterkede avdelingene. Dette er særlig med henblikk på de 

alternative læringsarenaene Tunhaug og Fjeld gård. 

 

 AVSLUTNING OG VEIEN VIDERE 

Gjennom denne rapporten får Sarpsborg kommune innsikt i ulike perspektiver på 

utfordringsbildet knyttet til Virksomhet alternative skolearenaer og det uforutsigbare 

ressursbehovet som har bidratt til årlige merforbruk i budsjettene de siste årene. Kommunen får 

også innspill til mulige tiltak foreslått av ansatte i VAS og i omliggende tjenester i 

kommuneområdene Oppvekst og Helse og velferd, samt Rambølls anbefalinger til tiltak.  

 

Basert på beskrivelser og vurderinger i rapporten skal ledelsen ved kommuneområde Oppvekst i 

Sarpsborg kommune vurdere hvilke tiltak de anser som mest hensiktsmessige.  

 

Vi anbefaler kommunen å vurdere hvert av tiltaksforslagene i dette kapittelet i lys av rapporten 

og egen kunnskap om virksomheten. Erfaringsmessig kan det være lurt å benytte noen konkrete 

metoder i vurderingsarbeidet, eksempelvis gevinstrealiseringsmetodikk, for å tegne seg et 

konkret bilde av kommuneområdets målsetting og hvordan virksomheten og virksomhetens 

tjenester kan bidra til å realisere dette målet. Her kan det være en fordel å operasjonalisere 

målet, slik at det blir lettere å se hvilke områder virksomheten kan og bør dekke. På bakgrunn av 

dette kan kommunen utarbeide ressurstjenestens mandat, og prioritere tiltak med utgangspunkt 

i hvilke fordeler/gevinster tiltakene vil lede til, og hvilke utfordringer de vil løse. Tiltakene 

kommunen vil vurdere bør undersøkes nærmere med et særlig fokus på konsekvenser og 

risikofaktorer. 

 

I vedleggene til rapporten får kommunen i tillegg en redegjørelse for hvordan Fredrikstad og 

Skien kommuner har organisert det spesialpedagogiske arbeidet og de alternative 

opplæringsarenaene i de to kommunene. Dette er innsikt som kan komme godt med når 

Sarpsborg kommune skal jobbe videre med organiseringen av de forsterkede avdelingene i 

henhold til lovverket og målgruppens rettigheter.   
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VEDLEGG 1 

BENCHMARK: FREDRIKSTAD KOMMUNE  

 

Alle elever i Fredrikstad kommune skal i første omgang få hjelp i sin ordinære skole. Der det er 

lettere funksjonshemminger og/eller psyko-sosiale utfordringer, har de fleste skolene egne 

grupper for delvis tilpasset undervisning. Disse gruppene organiseres innenfor skolenes egne 

rammer og benytter kun skolens ordinære personale.  

 

Kommunen har fire alternative opplæringsarenaer for elever som skolene ikke er i stand til å 

ivareta i ordinære klasser. Disse arenaene ligner de forsterkede avdelingene i Sarpsborg 

kommune. Elevene må søke om plass, det kreves en sakkyndig vurdering av PPT og alle elevene 

har undervisning i henhold til IOP. 

 

Ved akutt behov for kortvarig skjerming, kan skolene ta elevene med på Hjørgunn Gård, et 

lavterskeltilbud som kommunen kjøper.  

 

Kommunen har også en ressurstjeneste som fungerer som et mobilt team ut mot skolene, både 

for veiledning på klasse- og systemnivå og med mulighet til å ta enkeltever ut av skolen på 

semesterbasis.  

 

Interne grupper ved ordinære skoler 

Fredrikstad kommune ønsker at de ordinære skolene skal håndtere de fleste spesialpedagogiske 

utfordringene innenfor egne rammer og i ordinære klasser. Skolene har interne grupper, separat 

fra de alternative arenaene og organiseres fullstendig av skolen selv. Dette er ment som et 

lavterskeltilbud for elever med mindre utfordringer og som stort sett fungerer i ordinær skole og 

klasserom.  

 

Alternative opplæringsarenaer 

Arenaene er tilknyttet hver sin ordinære skole (med ett unntak), men mottar elever fra hele 

kommunen og har eget budsjett og eget personale. Elevene er her på varierende basis, fra korte 

avgrensede perioder til lengre og mer permanente opphold. De fleste vil delta noe i ordinær 

skole.  

 

ATT 

ATT er tilknyttet Hurrød barneskole, for elever med (relativt) mild autisme og skjerming. Dette er 

barn med høyere funksjonsevne, med varierende grad av deltakelse i ordinær klasse. Hurrød 

skole har hatt egen avdeling for barn med autismespekterdiagnose siden 1998 og har 

opparbeidet seg betydelig kompetanse og erfaring på feltet. 

 

Basen 

Basen er tilknyttet Gudeberg barne- og ungdomsskole, for elever med tunge sammensatte 

funksjonshemminger. Elevene her trenger høy grad av tilrettelegging og har lavere grad av 

deltakelse i ordinær klasse.  

 

Møllehjulet 

Møllehjulet er tilknyttet Kvernhuset ungdomsskole, for elever med adferdsvansker, lærevansker 

og midlere autisme. Elevene her tilbringer mesteparten av tiden i alternativ arena.  
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Stjernehuset 

Stjernehuset er tilknyttet Kråkerøy ungdomsskole, for elever med svake kognitive ferdigheter og 

lettere lærevansker. Dette er elever som trenger noe tilrettelegging, men som tilbringer 

mesteparten av tiden i ordinær klasse.   

 

Råkollen grunnskole 

Råkollen grunnskole er en separat skole for elever med store lærevansker. Råkollen er organisert 

som en egen grunnskole for 1. til 10. trinn, og regnes ikke som en alternativ opplæringsarena. 

De har en egen rektor som øverste leder, som er ansvarlig for gjennomføring og organisering i 

henhold til sakkyndig vurderinger og elevenes IOP. De er den klart største arenaen for 

spesialpedagogisk undervisning, med til sammen 40-60 elever.  

 

Fredenlund er en egen alternativ arena innunder Råkollen for elever med tyngre autisme. Denne 

alternative avdelingen fungerer på samme måte som de øvrige alternative arenaene.   

 

Hjørgunn Gård og behandlingssenter 

Fredrikstad kommune kjøper et tilbud av Hjørgunn Gård og Behandlingssenter, der elever kan 

være en halv dag i uken. Det kreves sakkyndig vurdering får å benytte dette tilbudet, og tilbudet 

må stemme overens med elevenes IOP. I tillegg til at elever som tilbringer tid på Hjørgunn 

kommer i følge av en ansatt ved sin ordinære skole, har gården også en pedagog ansatt hos seg. 

Kommunen ønsker tydeligere rammer rundt dette tilbudet, for å skape den samme synergien 

man opplever mellom den ordinære skolen og de alternative læringsarenaene.  

 

Ressurstjenesten 

Til slutt har kommunen et ressursteam lokalisert på Kjøkøy Fort. Ressursteamet er i hovedsak en 

ambulant tjeneste som jobber veiledende ut mot skolene på system- og klassenivå. Dette er et 

lavterskeltilbud som skolene kan kalle inn ved behov. Ved sakkyndig vurdering kan de også ta 

elever med behov for umiddelbar skjerming ut av ordinær klasse og gi dem et alternativt tilbud 

på Kjøkøy. Målet her er alltid rask tilbakeføring og elevene har sjeldent opphold på lengre enn ett 

eller to semestre.  

 

Ressursteamet på Kjøkøy Fort var opprinnelig underlagt Råkollen, men er nå separert ut som en 

egen enhet. Teamet er todelt; veiledningsteamet og skoleteamet, med ansvar for veiledning på 

klasse/system-nivå og undervisning av elever med akutt behov for skjerming.  

 

Organisering 

Beskrivelsene i dette vedlegget reflekterer de alternative læringsarenaene nåværende 

organisering. Området er imidlertid under omorganisering fra og med 2020. Noen av grunnene til 

at kommunen ønsker en omorganisering er at 1) de alternative opplæringsarenaene i all 

hovedsak fremstår som forsterkede avdelinger, 2) man ønsker at Råkollen skal tilhøre en ordinær 

skole, og 3) man er usikre på hvor ressurstjenesten på Kjøkøy burde være organisert/forankret. 

 

Det er Fagetat skole som har ansvar for driften av både ordinær skole og de alternative 

arenaene. Etaten er øverste instans for økonomi og har ansvar for å fatte vedtak om hvilke 

elever som skal få plass på de ulike arenaene på grunnlag av sakkyndig vurdering fra PPT.  
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Alle elevene som mottar spesialpedagogiske tilbud skal ha en årsevaluering som skolene foretar 

på grunnlag av målene i IOP. De alternative arenaene har ikke formelt ansvar for 

evaluering/vurdering av elevene.  

 

Kommunen følger et årshjul for spesialundervisning som beskriver hvordan tiltak og prosesser 

skal organiseres, samt inntak til alternative arenaer.  

 

Alternative opplæringsarenaer 

De alternative opplæringsarenaene er først og fremst organisert under hver sin respektive skole 

og dermed underlagt skolens rektor og skoleeier. De har imidlertid eget personale og en 

avdelingsleder eller inspektør som er ansvarlig for gjennomføring og organisering på arenaen. 

Avdelingslederen/inspektøren sitter også i skolens ledergruppe, der de er med på å ta 

beslutninger for skolen som helhet.  

 

De alternative opplæringsarenaene tar imot elever fra hele kommunen, og har som regel mellom 

seks og fjorten elever på hver arena. Det totale antallet elever som har plass ved de samlede 

alternative læringsarenaene er fastsatt og har endret seg svært lite de siste årene.  

Informantene i Fredrikstad kommune vektlegger at forholdet mellom de alternative 

læringsarenaene og skolene de er tilknyttet, skaper en positiv synergi mellom personalet på 

tvers. Ved å være på samme skole og underlagt den samme ledergruppen, har lærere og 

spesialpedagogisk personale muligheten til å dele erfaringer og kompetanse, rettet mot enkelte 

elever og på generell basis.  

 

Samtidig etterspør lærerne en grad av felles organisering på tvers av de alternative 

læringsarenaene. De ønsker mer kompetanseutveksling og flere felles rutiner slik at man kan 

sikre lik kvalitet og garantere det samme tilbudet på alle arenaene. 

 

PPT 

PPT er en frittstående virksomhet underlagt kommunaldirektør for oppvekst. De opererer som en 

rådgivende instans for spesialpedagogiske behov, men driver også mye med veiledning og 

systemarbeid for skolepersonell.  

 

Økonomi 

De alternative læringsarenaene har en satt økonomisk ramme som de må forholde seg til. 

Informantene i skoleetaten og i PPT opplever at den økonomiske situasjonen er forutsigbar. 

 

PPT og skoleetaten har opplevd en økende etterspørsel etter alternative læringsarenaer. 

Etterspørselen kommer både fra foreldre, som har en tanke om at barna får lettere venner om de 

er sammen med andre med tilsvarende utfordringer, og fra skolene som opplever at å plassere 

vanskelige elever i en alternativ arena gir dem rom til å håndtere andre saker.  
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VEDLEGG 2 

BENCHMARK: SKIEN KOMMUNE  

 

Tilbudet om spesialtilpasset undervisning for barne- og ungdomsskole i Skien kommune ligger 

først og fremst i den ordinære skolen, med bistand fra Spesialpedagogiske tjenester (SPT) og 

PPT. Kommunen har også etablert et «pedagogisk råd» der rektor for SPT, enhetsleder for PPT og 

to representanter for Oppvekstledelsen sammen bestemmer hvem som får plass ved de ulike 

tilbudene i SPT, og drøfter vanskelige saker som dukker opp i løpet av året.  

 

Målet i kommunen er å tilrettelegge så mye som mulig i de ordinære skolene og at alle elever 

som tas ut skal komme tilbake. Det er ingen alternative arenaer for fysiske 

funksjonsnedsettelser. 

  

Spesialgrupper 

Det er tre spesialgrupper for barn med store psykiske utviklingshemminger. Disse er: Engrav, 

som er en egen «spesialskole» for barn med store sammensatte funksjonshemminger; Den røde 

skolen, som er tilknyttet Gjerpen barneskole, for barn med autisme; og Sirius, som er tilknyttet 

Bølehøgda barneskole, for barn med psykisk utviklingshemminger inkludert Downs syndrom.  

 

Engrav 

Engrav har skole- og barnehagetilbud til barn med behov for varige og omfattende tiltak i alderen 

1-16 år. Barna på Engrav har ulike funksjonsnedsettelser og omfattende vansker. Kognitivt 

fungerer elevene på ulike nivå, og flere er avhengig av rullestol. Barn som har glede av det er 

også knyttet opp mot andre barnehager/skoler. 

 

Undervisning og samarbeid er tverrfaglig, med yrkesgrupper innenfor pedagogikk og helse. 

Samspillsbasert læring og bruk av alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) er knyttet opp 

mot det enkelte barns individuelle opplæringsplan (IOP). Alle barn på Engrav har ansvarsgruppe. 

Ledelsen består av rektor/styrer, undervisningsinspektør og saksbehandler. Skolen har tre 

teamledere og SFO-ansvarlig. Barnehagen har pedagogisk leder. 

 

Barnehagelærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, 

vernepleiere og sykepleier ivaretar det pedagogiske og omsorgsmessige tilbudet til barna. Det 

helsefaglige tilbudet ivaretas av fysioterapeut og ergoterapeut, som er sammen med barna i det 

daglige. Hvert barn har et team som samarbeider tverrfaglig for å gi et best mulig barnehage- og 

skoletilbud. 

 

Sirius 

Sirius er en forsterket avdeling ved Bølehøgda barneskole med opplæringstilbud for 

grunnskoleelever (1.-10.-trinn) som har ulik grad av utviklingshemming. Elevene trenger tettere 

oppfølging for å lære og de 20 elevene er delt i fire grupper med fire til seks elever i hver gruppe. 

Elever som har utbytte av det, integreres i barneskolen i noen fag, og mange av elevene i 

barneskolen får jevnlig tilbud om å delta i noe undervisning i Sirius (omvendt integrering). SFO 

er felles for både ordinære og forsterkede klasser. 

På Sirius holdes det fokus på: 

• Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), for eksempel tegn til tale, ulike 

talemaskiner, snakkebøker m.m. 
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• Tilpasset lese og skrive-opplæring, for eksempel Stenbråten 

• ADL-ferdigheter, dvs. trening i å mestre dagliglivets aktiviteter 

• Sosial kompetanse, for eksempel ved bruk av Marte Meo-metodikk 

• Motorikk, for eksempel ved bassengtrening, riding, uteskole, fysioterapi og kroppsøving 

• Opplevelse/glede/humor, både i det daglige og gjennom spesielle arrangementer som 

turer, karneval, tivoli, forestillinger, julefest, juleverksted, påskelunsj m.m. 

 

Den røde skolen 

Den Røde skolen omfatter et grunnskoletilbud (1.-10.klasse) som er organisert som en såkalt 

forsterket enhet under Gjerpen barneskole. Skolen er et opplæringstilbud for mennesker med en 

utviklingsforstyrrelse som påvirker evnen til å kommunisere- og samspille med andre (ASF 

Autisme Spektrum Forstyrrelser e.l.). Dette omfatter et mangfold elever; alt fra elever som ikke 

har verbalt språk og som kan ha en hjerneskade, til elever med samspillsvansker, men med høy 

intelligens og svært gode læringsmuligheter (Asperger Syndrom).  

 

Elevene ved Den Røde Skolen får et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud, sammenfattet i en 

IOP (individuell opplæringsplan). Undervisningen er basert på en samspillsorientert metode, og 

tar alltid utgangspunkt i mestringsopplevelser. Fokuset er forståelse, mening og selvstendighet. 

Skolen representerer et solid fagmiljø og er et ressurssenter som tilbyr kurs og veiledning til flere 

skoler og enkeltpersoner, både i og utenfor egen kommune. Personalet i Den Røde Skolen består 

av pedagoger, både med og uten tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk, og fagarbeidere i 

barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

 

Den Røde Skolen har i dag ansvaret for opplæringstilbudet til 25 elever. 

  

Spesialpedagogiske tjenester 

SPT er hovedsakelig for barn med psyko-sosiale og emosjonelle vansker, samt uro og sosial 

tilbaketrekking. De består av fire avdelinger, hvorav én finansieres av IMDI, én ligger under 

fylkeskommunen og to tilhører Skien kommune.14 De fire avdelingene er:  

• SPT Svanen skole (Skien kommune) 

• SPT Skoleprosjektene (Skien kommune) 

• SPT Sykehusundervisningen (Telemark, nå Vestfold og Telemark) 

• SPT Tospråk (IMDI)  

 

Her omtaler vi de to avdelingene som ligger i kommunen: Svanen skole og Skoleprosjektene. 

  

Svanen skole 

SPT Svanen skole er en grunnskole med spesialundervisning fra 1.-10. trinn. SPT Svanen skole 

tar imot elever med generelle lærevansker og/eller lett til moderat psykisk utviklingshemming. 

Den har 30 elevplasser med undervisning i alle fag. Alle elever har individuell opplæringsplan, og 

elevgruppa deles inn i klasser på seks til ti elever. Elevenes undervisning foregår både i klassen 

og individuelt. 

Trygghet og mestring er viktige stikkord i all aktivitet på skolen. Svanen har et solid fagmiljø 

med spesialpedagoger/pedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.  

 

 

 
14 Det er uvisst hvordan dette vil endre seg i forbindelse med fylkessammenslåing.  
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Skoleprosjektene 

Skoleprosjektene oppsto på 80-tallet som prosjekter der elevene ble lånt ut av de ordinære 

skolene til alternative arenaer for å håndtere psyko-sosiale og emosjonelle utfordringer. Elevene 

opprettholdt ordinær skolegang, men kunne utplasseres på et skoleprosjekt i perioder. 

 

I dag er det krav om sakkyndig vurdering fra PPT, som i tillegg lener seg på BUP og SAFF i sine 

vurderinger. Elevenes stemme skal også tas i hensyn, avhengig av alder. Elevene må selv skrive 

under fra de er 15 år gamle, men tas ofte med i prosessen fra de har begynt på ungdomsskole.  

Det er ulike varianter og løsninger for skoleprosjektene, men som regel tas eleven ut av skolen i 

et helt skoleår om ganger. Da er de på én av seks alternative arenaer. De seks avdelingene er: 

 

• Arbeidstrening (Geiteryggen), en avdeling for ungdomsskoleelever som kun trenger en 

dag her og der på en alternativ arena, eller elever som er gode på praktiske øvelser, men 

ikke takler den ordinære skolen så godt. Her er det fokus på mestringsfølelse. Avdelingen 

holder også 6-ukers kurs der elevene får prøve ulike håndverkerretninger før de søker 

seg inn på VGS/yrkesfag.  

• Tre alternative arenaer for ungdomsskoleelever. Disse har to pedagoger, to 

miljøarbeidere og åtte elever hver. 

o Århus miljøskole (Århus gård) 

o MAS miljø og aktivitetssenter 

o Kanalprosjektet 

• Klovholt alternative skole, en alternativ arena for barneskoleelever. Her varierer 

behovet veldig fra år til år, med 14 elever for skoleåret 2019/20 og foreløpig ingen nye 

søknader for 2020/21.  

• Ekeli, en alternativ arena for barn i barnevernsinstitusjoner (oppdrag for 

fylkeskommunen). 

 

Organisering 

Det er rektor ved de ulike skolene som har ansvaret for organisering av spesialgruppene. Dette 

inkluderer SPT, som har en egen rektor, men som i tillegg benytter undervisningsinspektører i 

hver av avdelingene (Tospråk og Sykehusene har én sammen). Hver av skoleprosjekt-arenaene 

har i tillegg egne teamledere. Svanen har to teamleder og Sykehusene har én teamleder.  

 

De ulike arenaene er i utgangspunktet adskilt og har ikke noe med hverandre å gjøre, men SPT 

benytter de tilgjengelige ressursene i en fleksibel tilnærming. Er det, for eksempel, elever med 

innvandrerbakgrunn i ett av skoleprosjektene, kan de bruke ansatte fra teamet for Tospråk. 

Lærerne fra Svanen er også tilgjengelige i vanskelige saker andre steder. 

  

Pedagogisk råd 

Pedagogisk råd er underlagt Oppvekst i kommunen og er satt sammen av rektor for SPT, 

enhetsleder i PPT og to representanter fra Oppvekst. Rådet bestemmer inntak til spesialgrupper, 

skoleprosjekter o.l. De har også råderett over en tilskuddspott som kan gis til skoler der det er 

uforutsette utfordringer, for eksempel hvis det kommer tilflyttende elever eller det er hendelser 

som forverrer situasjonen til en elev. Denne potten utgjør en liten andel av skolebudsjettene som 

kollektivt gis til pedagogisk råd ved starten av skoleåret som en forsikring. Ubrukte midler 

tilbakeføres skolene ved slutten av skoleåret.  
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PPT 

PPT følger det todelte mandatet fra nasjonalt hold. Det er opprettet egne team på skolene og 

skoleprosjektene der PPT er involvert, med faste PPT-rådgivere som kjenner elevene godt og er 

med på tverrfaglige runder som ser på elevenes utvikling og vei videre.  

 

Tiltaksmodell 

SPT benytter BTI – bedre faglig innsats. BTI-modellen, er en samhandlingsmodell som beskriver 

den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier 

som det er knyttet en bekymring til. BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede 

tjenester og foreldreinvolvering. 

 

Det er også en spesialpedagogisk plan for kommunen, forankret i Strategisk plan for oppvekst. 

  

Økonomi 

SPT har 67-68 stillinger totalt, hvorav 11 er i Sykehusene (fylkeskommunen). Tospråklig 

opplæring er ikke spesialpedagogisk, og inngår derfor ikke her.  

 

SPT har et budsjett på 40 millioner kroner totalt, inkludert midler fra staten, fylkeskommunen og 

IMDI.  

 

Forutsigbarheten oppleves som veldig god og de ulike enhetene/avdelingene forholder seg til de 

budsjettene de er tildelt. Det er liten variasjon i forbruk fra år til år, med unntak av de midlene 

som disponeres av Pedagogisk råd. 

 


