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Manglende tilrettelegging og oppfølging av spesialpedagogisk 
undervisning for barn som har lovfestet enkeltvedtak på skolen 

Vi viser til henvendelse datert 2. april der dere uttrykker stor bekymring for manglende 

tilrettelegging og oppfølging av spesialpedagogisk undervisning for barn som har lovfestet 

enkeltvedtak på skolen. 

 

Dere skriver at foreningens barn og voksne med barnefasi har utfordringer når det gjelder det 

talte språk; det å gjøre seg forstått og forstå språket. Dere frykter for konsekvensene av flere 

uker uten riktige tilpasninger av skolearbeidet hjemme; at elevenes pråkutvikling kan 

stagnere og i verste fall reverseres. Dere mener at disse elevene har fått for liten 

oppmerksomhet og har blitt overlatt til seg selv.  

 

Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Samtidig er skoleeier nå i en 

situasjon hvor det ikke er mulig å gi elevene et opplæringstilbud som fullt ut er i samsvar med 

opplæringsloven. Det finnes ikke et enkelt svar på hva som er et godt nok opplæringstilbud 

for elevene når skolene er stengt. Det er derfor nødvendig at skoleeier og skolene gjør 

denne vurderingen sammen.  

 

Utdanningsdirektoratet jobber nå så raskt som mulig med å kartlegge de ulike behovene i 

skolene og se på mulige løsninger. På hjemmesidene sine har de lagt ut råd om hvordan 

opplæringen kan gjennomføres hjemme. 

 

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og 

unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og 

barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få tilbud 

om barnehage- eller skoleplass. Vi ønsker at flere barn og unge skal få dette tilbudet. Vi 
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Side 2 
 

oppfordrer derfor skole- og barnehageeiere til å utvide sine tilbud til flere barn og unge med 

særskilte omsorgsbehov.  

 

Kunnskapsdepartementet får svært mange henvendelser i disse dager og situasjonen kan 

endre seg raskt. Vi anbefaler dere derfor å følge med på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Her legges det løpende ut oppdatert informasjon og veiledning: https://www.udir.no/kvalitet-

og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ 

 

Med hilsen 

 

 

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Laila Fossum 

seniorrådgiver 
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