
 

 

 

 

   

 

 

Styremøte Faglig Råd 
Sted: Oslo, The Hub 

Tid: 09.02.23 - 10.02.23 

Deltakere faglig råd:  

Hæge Odberg(Porsgrunn), Kent Nyheim ( Lofoten og Vesterålen), Else Marie Vassdal (Sandnes), 

Rebekka Wilhelmsen Solheim (Sundfjord Førde), Margrete Ribe (Moss), Jan Gunnar 

Johnsen (Levanger), Viktoria Støa (Halden), Rolf  Øystein Barman-Jensen(Tromsø, leder Faglig 

råd), Linda Havdal (Midtre Gauldal, referent faglig råd) 

 

Torsdag 09.02  

Oppstartsmøte 

Introduksjon av medlemmenes kontorer. Det er store variasjoner i både organisering, antall ansatte 

etter innbyggertall og hvilke oppgaver som er tillagt tjenesten.  

 

 Forberedelse til møte med Barneombudet 

- Rebekka og Margrete har vært i møte med de tidligere, fokus på hvem er PPT og hva er vårt 

mandat. Da var BO usikre på om de ville støtte forslag om bemanningsnorm. Kan BO si noe mer om 

deres ståsted i dag?  

- Tydeligere avklaring om PPTs rolle i laget rundt barnet er nødvendig, vil bli tillagte mange oppgaver 

fra eks. Spesialisthelsetjenesten, mange som peker på PPT. BO fikk en aha-opplevelse da Margrete 

og Rebekka gjennomgikk hva vårt mandat faktisk er.  

- faglig råd løfte frem fokus på drøfting om det er de spesielle tiltakene eller alt man kan gjøre med 

universelle tiltak, samt forholdet mellom SU og TO, hva er hva og hvordan forstås det?  

- Fremme fokus på at PPT ikke tilrår assistenttimer/timer med en voksen, men pedagogiske tiltak – 

her må vi være tydelige i formidlingen til BO.  

- Flere kommuner står i flere problemstillinger med private skoler og barnehager, det oppleves at 

spesialpedagogiske behov skapes i større grad enn forebygges og hjelpes; skaper behov for store 

tilrådinger fra PPT, økonomisk motivert, høy forekomst av klager og bruk av advokat. 

Likeverdighetsprinsippet etterspørres i den ordningen som er i dag, opplever at kvaliteten på 

tilbudet i flere private skoler er kritikkverdig. Behov for regulering av ordningen?  



 

 

 

 

   

 

- Økende juridiske krav i styringssignalene PPT får om pedagogisk praksis. Skjæringspunktet mellom 

pedagogisk praksis og styringssignalene opplever PPT at ikke er til barnets beste.  

- Faglig råd vil løfte opp til BO at PPT vurderer at enetimer ikke er direkte hjelp, men at vi må ha rom 

til å ordlegge oss slik at tiltakene og tilrådingene kan føre til inkludering. Klagebehandling 

opprettholder et uheldig fokus på ekskluderende tiltak.  

- Økende meldinger til kommunen etter barnehageloven §37, disse meldes ikke til PPT i alle 

kommuner; lettere å få tak i penger via § 37 

- Spesialisthelsetjenesteloven sier noe om utredning og behandling, har gjerne tilbakemeldingsmøter 

etter utredning og viser så til PPT i kommunen. Vi erfarer at barnets beste ikke er godt i varetatt i 

denne praksisen, må løftes til direktorat. Ikke noe kommunene kan rigge seg for å håndtere slik 

lovtekstene står nå, også veldig ulikt hvilket tilbud barn får og ikke avhengig av størrelse på 

kommuner.  

- Trekke frem igjen at det innerste laget rundt barnet må styrkes, det må være på plass for at 

støttetjenestene rundt barnet skal ha ønsket nytte.  

 

Forberedelse til møte med Statped 

- Kommunene er ikke godt nok rigget til å ta over de de nedskalerer. Uklart for oss hva de faktisk skal 

bygge ned, hva mener de kommunene skal ha av kompetanse?  

- Nettsidene til Statped har vært og er bra, spør oss-tjenesten benyttes  

- Konferansene deres oppleves å ha god kvalitet, prioriteres å delta på 

- Merkes mer at det er blitt landsdekkende og at mer foregår på skjerm 

- Vi vil utfordre Statped på deres rutiner rundt henvisningspraksis fra 

sykehus/spesialisthelsetjenester, ulikt rundt i landet om det sendes direkte etter fødsel/skade eller 

lignende eller om må via PPT først. Kan glippe når det ikke går direkte. Ulike erfaringer på hvordan 

dette fungerer blant delakerne i faglig råd.  

 

Barneombudet, møte 

Deltakere BO: Rune Gulbrandsen (skole og barnehageområdet), Julia (stundet i arbeidsuke), Lise 

Raffel Sope (psykisk helse og laget rundt barnet), Silje Hassle (seniorrådgiver, skole, PPT) 

 

BO ønsker å drøfte: 

- Deres satsingsområde; å styrke PPT.  

o Hva kan BO bidra med for å øke fokuset på PPT og hjelpe myndighetene til å se sitt 

ansvar også for PPT 



 

 

 

 

   

 

o Uten mål og mening; styrke kompetanse 

o Nasjonal og kommunal prioritering av PPT. Må synliggjøre PPT som en sentral aktør, 

også i laget rundt barnet. Ser PPT som viktigste støttetjeneste til barnehage og skole 

o Allmenn sannhet at PPT er underbemannet, hva betyr det for tjenesten? 

o Norlandsforskning gir BO tall for å underbygge sitt ståsted 

o Mener faglig råd at spesialundervisning virker? 

- Bemanningsnorm 

o Lite bevissthet i kommunene om hvordan PPT er og skal bemannes, må tydeliggjøres 

og skapes bevissthet rundt kriteriene for bemanning – for mye tradisjon som råder 

o Skolehelsetjenesten og helsestasjon har verktøy for beregning av bemanning, kunne 

det vært aktuelt for PPT, et verktøy for kvalitetsutvikling som ikke bare ser på 

innbyggertall, men også lokale forutsetninger 

o BO hører at KS ikke ønsker bemanningsnorm 

o Virker å være et prioriteringsspørsmål. Enighet om ressursmangel, men PPT sier ikke 

som andre lovpålagte velferdstjenester; at de ikke kan drive forsvarlig. PPT fortsetter 

for å finne løsninger og bedre situasjonen, ingen andre større eller tydeligere 

konsekvenser kommuniseres tydelig nok – en rolle faglig råd tydeligere må ta? 

- BO løfter opp PPT i alle fora de deltar i, KS, departement etc. De opplever at PPT får fokus 

først når det er snakk om ventelister 

 

Kommentarer fra faglig råd: 

- Vanskelig å få med skole- og barnehagesektoren på endringsarbeid slik PPT ser nødvendig 

- Kommunene tar i liten grad ansvar for ståa i PPT, PPT er en tjeneste som er mer overlatt til 

seg selv 

- Mange ikke-lovpålagte tjenester i kommunen som roper høyt for å prioriteres og vinner 

frem. PPT har og er nok ikke nok frem i skoa med å snakke sin sak, blitt nedprioritert i mange 

år 

- En utfordring at PPT er organisert så ulikt i landet, vanskeliggjør tydeliggjøring av PPTs rolle 

og betydning 

- Mandatet må tydeligere defineres i lov, for mange oppfatninger om hva PPT skal drive med. 

Kjernepunktene må tydeliggjøres 

- Kan merknadene under beskrivelsene av PPT i nytt utkast til ny Oppll. Hjelpe? 

- Erfarer at det er vanskelig å komme i posisjon til å være en godt støttespiller for bhg og skole 

om å finne gode pedagogiske tilrettelegginger, fokuset er på tilrådinger og antall timer  



 

 

 

 

   

 

- Faglig råd er enig om PPTs mandat, men det er store sprik i hvilke tilleggsoppgaver tjenesten 

tillegges 

- Spm om faglig råd har drøftet det totale ansvaret PPT har for barnehagen, hvor tydelig er det 

etter ny barnehagelov? 

o Ikke drøftet eksplisitt i rådet, men er motivasjon i tjenesten for å ta oppdragene som 

vi kanskje ikke har fått tydelig nok fra myndighetene. Vi trenger tydeligere signaler 

på hvordan vi skal jobbe med org.utvikling og komp.heving i både bhg og skole 

- Hvorvidt rådet mener SU virker er et spørsmål vi mener har mange lag og heller ikke et klart 

svar, for at SU skal være reel hjelp er det flere forusetninger som må være plass først 

o Hjelpen må gis tidlig nok, har eleven rukket å miste troen på seg selv vil effekten 

påvirkes 

o De spesifikke tiltak og kompetanse som tilrådes i SV må være det som gjøres i 

praksis dersom en skal kunne si noe om effekten av SU 

o SU er bare en liten bit av det totale opplæringstilbudet, hele opplæringstilbudet må 

ha kvalitet for at SU skal bidra positivt 

- Barneombudet er noe rettighetsstyrt, viktig med en minsteterskel. Tilrådingene må være 

tydelige, selv om det ikke alltid virker å være hensiktsmessig. Det er store variasjoner 

mellom kommunene og noe kontroll og rettssikkerhet mener de på må være på plass 

o Faglig råd løfter opp problematikken i forholdet mellom timetilråding og tilråding av 

pedagogiske tiltak. Barnet skal ikke ha rett til antall timer med en voksen, men rett 

til tilpasset hjelp 

- BO ser på IOP som ide for kvalitetssikre vurdering av effekt og konkretisering av SU. Har 

rådet noen tanker om hva som kan være med å kvalitetssikre elevens utbytte av SU? Tanker 

om vurderingsverktøy? 

o Rådet løfter frem profesjonsutdanningene, er de i tråd med behovene i skole og 

barnehage i dag? Rustes de til vurderingspraksis for å fremme læring og tilpasning til 

den enkelte med fokus på inkludering? 

o PPT ser en økning i henvisninger hvor det ikke er jobbet etter §1-4 

o Det er behov for system for å analysere resultater  plan for å håndtere det man 

finner i analysene og en plan for gjennomføring og evaluering. Vi hører i disse 

debattene i kommunene ord som tidsklemma, mangelende kompetanse, er ikke det 

PPT sin jobb etc. 

- BO erfarer at evalueringsparagrafen benyttes i mindre grad der det er SU; der det faktisk 

skulle vært mer 



 

 

 

 

   

 

- UIT hatt en undersøkelse på masterstudenter om hva de kunne om hjelpesystemet; de 

mente det så veldig rart ut. Tiltakshjulet knyttet til SU visualiserer Oppll. ; stort fokus på de 

tre dokumentene SV, vedtak, IOP - også blir det stille. Hjulet skulle vært snudd, PPT inn 

tidligere 

o Det er behov for å tenke nytt, kan det finnes en bedre praksis? 

o Behov for å benytte kompetansen på et tidligere stadige, må kunne løse ut 

kompetanse til behovet uten at hjelpen må vente på de tre dokumentene.  

- PPT erfarer at foreldre opplever vedtak om SU som en trygghet, vanskelig å snu fokus da og 

redusere av omfanget. Foreldre stoler ikke på at deres barn blir godt nok i varetatt uten at 

tilretteleggingen er vedtaksfestet 

- PPT er oftere ute på bhg og skole og erfarer at flere blir henvist og at SU-tall går ned. 

Spennende å se på hva som er årsak, virkning og ønsket effekt i økt nærhet i skolen 

- Det snakkes om henvisning til SV og henvisning til samarbeid. Dette skal være mulig og det 

blir lettere å se hva som faktisk kan være nødvendig hjelp når hjelpen gis underveis, da kan 

PPT vurdere forløpende basert på effekt av hjelp hva som vil være nødvendig å skrive i SV og 

om SV er nødvendig  

- Ønsker et nivå der PPT har spillerom til å være i støttesystemet uten at det må skrives 

tilråding om SU, der PPT kunne vært inne og gjort en innsats, slik som å hjelpe i henvisning til 

BUP, vurdere dysleksi, bistå i å finne riktig støttetjeneste etc. Nå utløser det mye 

skrivearbeid for både bhg/skole, PPT og vedtaksmyndig og det tar tid bort fra barn og elever 

- Ståstedsanalysen for PPT, relativt få i landet som har gjennomført. To kommuner 

representert i faglig råd gjennomført 

o Analyse av egen tjeneste, en del som mangler i analysen. Hvor er linken til skole og 

bhg? Nødvendig link for å få den effekten som er hensikten med endring og utvikling 

av tjenesten 

- Kompetanseløftet 

o Trøndelag deltatt på inkluderingsanalysen, opplæring i refleksjonsverktøyet til 

Statped, basert på Mitchells 10 faktorer for inkludering 

▪ Det er rettet noe kritikk til bakgrunn, om verktøyet faktisk var det tiltaket 

som var riktig for å møte målet med kompetanseløftet. SF i Trøndelag som 

kom med tiltaket, savner de rapporterte behov fra bhg, skole og PPT i 

planleggingsprosessen 

▪ Utydelig for mange hva kompetanseløftet er, inkluderingsanalysen oppfattes 

å være verktøyet, når det er gjennomført er kompteløftet gjennomført - det 



 

 

 

 

   

 

er bare en begynnelse og med en slik oppfatning er det vanskelig å få god 

nok forankring i kommuneledelse om kompetanseløftet 

o Sandnes har jobbet tettere med UH om analyse. Opplevde at analysen tok lang tid 

og var ressurskrevende, var interessant og ser positiv endring spesielt for 

flerspråklige.  

o Tromsø gjennomført kompetansekartlegging i forkant av kom.løftet. UH oppleves 

som litt bakpå. De foreslår ting som er gammelt og godt kjent i PPT fra før. PPT ser 

behov for et utviklingsarbeid over år, gjerne med følgeforskning. Tror det har større 

sjanse for å sikre at det ikke bare blir er periode, men noe som vurderes og 

analyseres om har effekt eller ikke.  

▪ Det holder ikke komp.heving bare gis til PPT, en tinger er at PPT skal 

kapasitet til å ta i mot og gi videre komp. Skoler og bhg må også ha kapasitet 

til å ta i mot. PPT har ikke inntrykk til at kapasitet er tilstrekkelig hos noen av 

partene nå.  

o Komp.løftet skille vært tydeligere kommunisert som en kom.heving på tilpasset 

opplæring - ikke spesialundervisning 

o Generelt spørsmål om tildelingsstrategien.  

▪ Kompløftet skal sørge for at PPT rustes til å ta de områdene Statped bygger 

ned, men det kan ikke UH bidra med. Er da tildelingen der for å dekke UH 

sine utgifter? De må kunne tilby det PPT trenger for at komp.løftet skal bli 

reelt. Opplever at PPT sine behov vinkles inn mot hva UH kan levere. 

o Skal rekom, dekom og kompløftet slås sammen? 

▪ Ulike perspektiver i det, de samme folkene som skal ha komphevingen så 

uten samarbeid er det lett at PPT blir i tillegg til noe annet enn det skole og 

bhg jobber med i sine nettverk. Ved sammenslåing er rådet bekymret for om 

PPT kan forsvinne. I St.meldingen er det påpekt at det er kompheving 

spesielt for PPT, det kan miste plass ved sammenslåing.  

 

Statped, møte 

Tilstede; Faglig råd og Statped v/Walter Frøyen, Kjell  

- Informasjon. Omorganisering Statped.  

- Kompetanseløftet. Blir Statped brukt samme med UH? 

- Hva er Statped sin oppfatning av hva slags særskilt kompetanse som må bygges opp i 

kommunene? 



 

 

 

 

   

 

 Statped er oPPTatt av å finn forankringspunkter for hvordan PPT og Statped kan arbeide sammen 

videre. Statped ønsker et kontaktnett for å nå ut til kommuner som trenger deres kompetanse. 

Statped har oversikt, med bakgrunn i oppdrag fra KD, over de kompetanseområdene de mener 

kommunen trenger å utvikle en basiskompetanse på.  

Dilemmaet for Statped skal skjæres ned i løpet av 5 år, mens Kompetanseløftet skal gå over lengre 

tid enn dette. Forenklet sagt er Statped sitt budskap at de skal levere tjenester så godt de kan til 

kommunene.  

- De har satt høyere terskel innenfor noen områder, - eks. sammensatte fagvansker, språk- og 

talevansker 

Statped er opptatt av utfordringer som kommer av meldingens sterke vektlegging av det universelle 

og relasjonelle perspektivet. De er bekymret for at de barna og elevene som trenger spesifikke tiltak 

blir skadelidende. 

PPT opplever et stort påtrykk fra barnehage og skoler som omhandler behov som forventes å 

ivaretas innenfor det ordinære, helse m.m. 

Ulike temaer vi var inne på: 

- Bemanningsnorm 

- Tilstedeværelse i skolen  

- Bygge bro mellom vansker/utfordringer og pedagogiske praksis 

- Viktigheten av å være god i læreplanverket 

- Samarbeidet mellom PPT og Statped i individsaker 

- Bekymringen rundt ukrainske flyktninger 

Hva er vi også opptatt opp i samarbeidet med Statped: 

- Nettressurs. Statped driver for tiden å utarbeide et årshjul for webinarer 

- Konferanser skal Statped fortsette med 

- Nettsidene skal også utvikle 

Statped vil løpet av mars komme med nye søknadsskjemaer, med enklere saksbehandling. 

 

 

Oppsummering av dagen, faglig råd 

Hva tenker vi etter denne dagen, - har det vært gode møter? 

- Vi opplever det 

- Det er nyttig med en gjensidig utveksling 

- Det gir oss en anledning for oss til å påvirke sentrale aktører 

- Begge interessentene vi har møtt i dag ønsker å ha Faglig råd som kontaktpunkt med jevnlig 

kontakt  

Alle styremedlemmer (ikke vara) må logge seg inn på Handelsbanken – logg in – signeringsportalen. 

Hva skal vi jobbe med videre? 

- Nettside 



 

 

 

 

   

 

- Kompetanseløftet 

- Ny opplæringslov 

- Barnevernsreform/oppvekstreform  

o Hva kan PPT sin rolle og oppgave inn i denne reformen? 

- Grenseoppgangen og samarbeid mellom PPT og Statped 

  

  

Fredag 10.2 

Faglig råd, formøte 

- Forberede oss til UDIR 

- Hva er aktuelt for oss å fokusere på videre 

- Opprette Teamsgruppe, Rolf Øystein ordner 

- Runde på Oppvekstreformen 

o Løst ulikt, flere har BTI-modellen som møter hensikten i reformen. Samarbeid 

og mandatforståelse i møte med barnevern en utfordring. Oppvekstreform 

og kompetanseløft blandes sammen, gjør det vanskelig å få forankret i 

øverste ledelse.  

o Ulikt hvor involvert PPT har vært i arbeidet med oppvekstreformen. Ikke hatt 

noen direkte konsekvens for arbeidet i PPT.  

o Noen har regionsbasert kompetansenettverk som loser arbeidet med rekom, 

dekom og kompetansenettverket, mens noen sitter med det selv som 

kommune.  

o Noen har ansatt oppvekstkoordinator som skal koordinere arbeidet med 

oppvekstreformen.  

o Opprettelse av ressurssenter, Sandnes har og Hæges kommune skal opprette. 

Tromsø har ressurssenter, koordinator for oppvekstreformen ligger der, tema 

grupper som jobber videre med det samt jobbes med å se sammenheng med 

rekom, dekom og kompetanseløft.  

o Tverrfaglighet og tidlig innsats tydeliggjort i oppvekstplaner i Halden. 

Kommer tydelig frem at PPT skal være mer på og mer aktiv i flere saker. Ser 

mer sammenheng i planene som er i kommunen forøvrig.  

o Oppvekstreformen har bidratt til å synliggjøre hva kommunen faktisk gjør for 

barn og unge, og rydde i tilbud, ansvar, satsingsområder.  

- Ny opplæringslov 

  

UDIR møte 

Tilstede: Hilde Tvedt Ryen(samme avdeling som Idar, mye arbeid med PPT, deltatt i utvikling 

av ståstedsanalysen for PPT), Idar Smith-Hald(Inkludering og pedagogisk støtte, lokalisert 

Hamar - jobber med overordnet strategi og kvalitetsutvikling PPT), Anne Berit Kavli (Udir i 



 

 

 

 

   

 

Oslo, ansvar for arbeid med kompetanseløft, leder for arbeidsgruppa, koordinerer arbeidet 

med tilskuddsordningene rekom og dekom) 

Presentasjon fra Udir 

- Kunnskapsgrunnlag, gjennomgår presentasjon, sendes på epost.  

o Sevu PPT, Norlandsforskning, innspillsmøter med representanter fra PPT og 

likedan for ståstedsanalysen. 

o Udir har ikke mandat til å gjøre noe med bemanning i PPT.  

o Nettsiden for PPT benyttes hyppig.  

o Pilotering, funn piloter del 1 og piloter del 2, gode modeller for tverrfaglig 

samhandling og hvilke muligheter PPT jobbe mer forebyggende.  

- Målbildet for PPT 

- Kompetanseløftet, presentasjon sendes på epost 

o Hva skal vi oppnå?  

▪ St.meld 6 

• Alle barn skal inkluderes, ha muligheter for mestring, læring og 

være en del av fellesskapet, skal bli hørt i prosessene 

o Legger tilrette for å bygge kompetanse i bhg, skole og PPT for å bygge laget 

rundt barna 

o Ha kompetanse til å så når det er nødvendig innhente kompetanse og 

veiledning fra Statped.  

o Alle må ha ikke ha dybdekompetanse, men kunne se når det er behov for 

spesialistkompetanse og hvor man kan finne nødvendig kompetanse 

▪ Ser en utfordring å finne gode samhandlingsløsninger 

- Består av 5 deler 

o Tilskuddsordning for lokal kompheving 

▪ Basert på partnerskap mellom kommune, U/H, Statped 

• Midler fra rekom og dekom kan styrke kompetanseløftet, men 

ikke motsatt 

o Utvikling av nettress. Og kompetansepakker 

o Videreutdanning 

▪ Spespedprioriteres 

o Nettverksbygging mellom uh og Statped 

o Videreutvikling av oppfølgingsordningen 

▪ Går litt sakte, vært justeringer i form av endring av kriterier og 

statsforvalter fått større rolle, går nå over 3 år mot tidligere 2 år.  

- Status 

o Delt ut 51 mill. I 21 Til etablering av partnerskap i kom.løft. PPT skal være 

involvert og det ser det ut til at de er, men udir vet mindre om hvordan 

involveringen er.  

o 22 90 mill til ordningen og 23 150 mill.  

- Kompetansepakken «inkluderende praksis» ferdigstilt 

o Stor interesse for den 



 

 

 

 

   

 

o Lagt tilrette for at søkte midler gjennom ordningen så kan 

kompetansepakken brukes inn i partnerskap med U/H.  

- Kunnskapsgrunnlag 

o Evaluering som ledes av NTNU samfunnsforskning 

o Jevnlig dialog med statsforvalter 

o Rapporter fra partnerskapene 

- Hva ser ut til å fungdere godt 

o SF har jobbet godt for å få plass strukturer 

▪ Samarbeidsforum  

o Kommunene har høy bevissthet 

▪ Interesse for å få til 

▪ Mange i gang med å kartlegge behov og vurdere hva de trenger, 

strever med å komme i gang med tiltak 

o Arrangert webinar knyttet til kompetanseløft med høy deltakelse 

▪ Lansering av kompetansepakken var det siste 

▪ Dialog med BUFdir for sammenheng med oppvekstreformen 

o Ser utfordringer 

▪ Riggen med samarbeidsforumene og beslutningsstrukturen er 

kompleks og utfordrende for mange. Ingen umiddelbare forandringer 

å forvente.  

▪ Statpeds rolle har det vært knyttet usikkerhet rundt. Ser at de er blitt 

tydeligere på hva de kan bidra med, men ikke like tydelig på hva de 

ikke kan bidra med.  

▪ Kapasitet og kompetanse i U/H. Problemstilling forhold mellom 

etterutdanning, videreutdanning og tilskuddsordningen. Samspillet 

mellom aktørene som er det sentrale 

▪ Bekymring rundt små kommuner, hvilke muligheter de har. 

Oppfordres til å delta i nettverk for å kunne delta samlet og få mer 

tilgang til komp.utvikling gjennom det. 

- Prioriteringer fremover 

o Forventninger til kompetansepakken 

o Utprøving og erfaringsinnhenting av kompetansepakken 

▪ Stimulere til bruk 

o Kombinere etter- og videreutdanning 

▪ Er på drøftingsstadiet enda 

o Dialog med BUFdir, helsedir om styrking av det tverrsektorielle samarbeidet 

o Styrking av tiltak innrettet mot PPT 

▪ Aktiv bruk av ståstedsanalysen 

▪ Nye nettressurser 

▪ Felles ledermodul inngår i kompetansepakken 

o Planlegger regionale erfaringskonferanser høsten 23. 

Drøfting 



 

 

 

 

   

 

- Erfarer at fokuset blir stor i kompetanseheving i barnehage og skole, mens PPT 

forsvinner litt i arbeidet.  

- U/H bidrar med litt gammel kunnskap på disse temaene 

-  PPT opplever behov for å være med å utvikle noe sammen 

o Det er en forskjell på å levere ut en pakke versus å være med å utvikle noe 

over tid sammen 

- Ikke kommet så langt som en skulle håpe etter St.meld 6, det er behov for å jobbe 

over tid.  

- Ser at sektor får mye midler og det vi får tilbake så er det gammel kunnskap, vi må ut 

av de samarbeidspartnerne som er nær oss.  

- Krevende når u/h skal samarbeid med andre aktører 

- U/H sin kompetanse stopper i behovet PPT har får å utvikle kompetanse for å rigge 

seg for det behovet som kommer av Statpeds omorganisering 

- Opplever motstand i skolen mot det endringsarbeidet som skal til for å få til 

endringer i inkluderende praksis. Det oppleves som en belastning med satsingene 

som kommer.  

- Statsforvalter blir usikre på om de kompetansebehovene PPT har kan gjennomføres 

når u/h ikke strekker til.  

- Flyttekompetansen fra Statped til PPT, der erfarer vi at u/h vil ha oppdraget selv, selv 

om PPT etterspør Statped. Statped uttrykker at de ønsker å være med på laget, men 

har fått få konkrete forespørsler. U/H signaliserer at de har kompetanse på 

områdene selv, det er ikke PPTs erfaring.  

- Andre aktører kommer med tilbud, kompetanseløftet blitt et marked.  

- Ser u/h trenger å lære, opplever at de vil lære av PPT, positivt med hensyn til at de 

trenger å bygge sin kompetanse for å justere sine utdanninger av de som jobber med 

barn og unge, mens i denne sammenhengen forsvinner PPTs behov i u/hs behov 

- Utfordringer knyttet til kapasitet, både til å bygge kompetanse, til å bidra og ta imot.  

- Opplever at kampen mellom Statped og u/h så hoppes det over det PPT faktisk er i 

utgangspunktet. Faktum er at PPTs kompetanse ikke er tydelig nok i utgangspunktet 

og det blir en mismatch mellom behovet PPT kjenner og det som tilbys.  

- Ting har skjedd i feil rekkefølge, kompetansepakkene kunne fått en større rolle. 

Eksempel om at kommune søker tilskudd og er innledningsvis uklare i hvordan 

utnytte midlene fornuftig når de kom, ser det bedre i etterkant når det er mer 

informasjon og konkrete ressurser som kommer.  

- Ikke like mellom fylkene hvilken rolle PPT får ha i relevante fora knyttet til 

kompetanseløftet, eksempelvis samarbeidsforum.  

- Stilles spørsmålstegn ved rekkefølge, kompetanseløft, ny opplæringslov, i hverdagen 

skal PPT levere ut fra sitt mandat og det er for utydelig i dag 

- Bhg og skole oppleves å ha nok med rekom og dekom, skulle det være bygd på å 

knytte PPT på det isteden.  

- Ser Udir viser til at PPT skal satses på i 2023, men vi opplever ikke at det er 

kommunisert tydelig nok ut til statsforvalter. 

- Mange ulike prosesser som går parallelt, oppvekstreformen krever også mye.  



 

 

 

 

   

 

- PPT som fasilitør for kompetanseheving i skole og barnehage, da er det ikke reelt PPT 

som løftes.  

Udirs kommentarer:  

- Rekkefølge er som den er, nå pengene er der nå 

- Overordnet mål er at kompetansen skal nå barna, så alle må løftes 

- Dette er ikke videreutdanning, ikke på spesifikke vansker som ligger i 

tilskuddsordninger. Fokus i tilskuddsordningen er utviklingsprosesser og samhandling 

mellom aktørene, PPT, skole, barnehage, statsforvalter etc.  

- Opplevelsen om å ikke ha en rolle i utviklingen er uheldig, for PPTs rolle i utvikling er 

et av målene. Det vil Udir ta med seg videre.  

- Flere av erfaringene vi deler fra faglig råd er uheldig og i strid med intensjonene.  

- U/H som tilbyder av gamle kurs/kompetanse er ikke i tråd med oppdraget så det vil 

Udir løfte videre i nettverket med u/h.  

- Når Statped skal inn i kompetansetiltak så er det som tredjepart, i samarbeid med 

uh. Statped skal sitte i samarbeidsforum når det gjelder kompetanseløftet.  

- Kommentar om PPTs behov er kommunisert fra Udir til statsforvalter 

o Det er partnerskap, så tiltak kun for PPT ligger ikke i kompetanseløftet og 

tilskuddsordningen 

- Nødvendig med kompetanseløft for inkluderende praksis, men må og ha blikk for 

den kompetansen PPT trenger et løft på for de barna som har så komplekse behov at 

det er behov for en mer spesialisert kompetanse som nå skal overføres til kommune 

fra Statped. PPT skal håndtere komplekse utfordringer som det nå forventes at 

kommunen skal ha kompetanse på, her er det ikke et kompetanseløft i dagens 

ordning.  

  

Ståstedsanalysen 

- Bare to kontorer i faglig råd som har gjennomfør.  

o Tromsø glad for at det kom, nyttig, men ble sittende med det alene. Ser 

behov et partnerskapssamarbeid rundt dette og.  

▪ Kapasitetsutfordringer rapporteres, finne tid er en barriere for å 

starte opp med analysen. Vi er i en tid hvor vi har annet fokus, høyt 

trykk på individsaker, kompetanseløft, oppvekstreform som også i PPT 

tar tid og kapasitet.  

o Levanger gjennomførte i forkant av to planleggingsdager. Var en bekreftelse 

på hva leder trodde. Bruk i felles arbeid, i medarbeidersamtaler, hvordan 

kontoret skulle nærme seg å bli mer lik innad, utløste arbeid med prosedyrer 

blant annet. Var nødvendige prosesser.  

o Det er forpliktelse fra lever overfor medarbeidere å starte opp med 

kartlegging, det må følge en skikkelig oppfølging av det man finner i analysen.  

o Flere vurderer sitt årshjul, hvor kan ståstedsanalysen passe inne.  



 

 

 

 

   

 

o Kunne vært interessant om første modul hadde vært omskrevet til at 

barnehage og skole skulle fylle ut om PPT.  

  

- Kommentarer fra Udir 

o Verktøyet kan brukes på mange ulike måter, hører at PPT tenker litt stort på 

det. 

o Skal ses i sammenheng med barnehage og skole, kan ses i sammenheng med 

analyse gjort i skole og barnehage og ses i sammenheng med 

utviklingsarbeid., eksempelvis inkluderingsarbeid.  

o Ønsker at vi går inn og blir litt kjent med, plukk ut det som er nyttig for oss. 

Skal ikke være en tidstyv, men hjelp til å komme videre med sitt 

utviklingsarbeid 

o PPT er vant med å analysere, et verktøy for å analysere eget arbeid og 

prosesser selv også 

Ny mal for sakkyndig vurdering 

- Spørsmål fra Udir om det er ønskelig for PPT 

- Det skjer ikke noe med den i Udir nå, er diskusjoner om det skal være en mal eller 

ikke som skal være førende.  

- PPT erfarer at statsforvaltere er ulik i hva som er en bra nok sakkyndig, de som er 

god nok er veldig lange, mens de som PPT vurderer som gode er kortere og skrevet 

mer for mottaker.  

- Kan bidra til likeverdighet, det skal være likt mellom PP-kontor.  

- En utfordring at en god nok sv i statsforvalters øyne krever mye arbeid fra både PPT, 

vedtaksmydnig, lærer og er den da forståelig for barn/elev og foreldre, pedagogene 

som skal lage en iop ut fra den.  

- En utfordring hvordan en mal kan bidra til at det er mer fokus på antall timer med en 

voksen fremfor de pedagogiske tiltak som tilrås 

- En mal kan bidra til å tydeliggjøre hva en sakkyndig vurdering er og bidra til å 

redusere tendensen i at den er et virkemiddel for å få i penger fra kommunene, 

spesielt i møte med gjesteelever og private skoler og barnehager.  

- Udir interessert i tidsbruken rundt skriving av sakkyndig.  

o En del av sakkyndighetsprosessen er å utforske om små justeringer kan bidra 

til endringer, det er en utprøving i det universelle og på sikt kan man se om 

det er behov for utredning og om det er behov for særskilt tilrettelegging 

eller ikke.  

o Behov for system til å jobbe i forkant av henvisning for å komme bort fra 

sakkyndighetsskriving på de som tilrådes behov.  

o Tydeligere frem når loven krever at barn skal ha spesialundervisning 

Spesialskoler 

- Spørsmål om tilrettelegging og spesialundervisning blir mer en økonomisk motivert 

diskusjon i spesialskoler i mye større grad enn i kommunale skoler og barnehager. De 



 

 

 

 

   

 

strekker seg kortere i tilrettelegging, både i 1-3 og 1-4. De tar i mot barn med store 

behov, uten å være rigget.  

- PPT blir stående i en skvis mellom barnehage/skole, kommune og barnets behov. Gir 

ikke PPT det omfang de ønsker så kobles det raskt på advokat.  

- Private skoler og barnehage har styrer som blander seg inn i spesialundervisning og 

PPTs sakkyndighetsarbeid.  

Nettverksarbeid 

- Faglig råd har en jobb å gjøre der, det er regionsnettverkene som velger dette råde. 

Noen kommuner og fylker henger ikke like godt med så der må vi i rådet jobbe 

videre.  

Spørsmål fra Udir 

- Knyttet til kompetanse på spesielt komplekse problemstillinger. Det er nettressurser, 

sevu er nedlagt og det gikk ikke på konkrete vanskeområder. De vil utarbeide der det 

er behov. Ønskelig med en økt på teams for å snakke om behovet rundt med spisset 

nettbasert støtte på spesifikke fagområder.  

  

Frog, Feide innlogging for PPT  

Tilstede:  Hulda Seterås Fadnes, Hanne   

Udir jobber med feide som innlogginsløsning, Frog har fått i oppdrag å utrede behovet. I dag 

er det bare lærere og elever som bruker feide, men det kommer henvendelser fra andre 

aktører innen kunnskapssektorene som etterspør tilgang. Feide er derfor under utvikling. 

Frog er derfor på oppdrag for å kartlegge hvilke behov er det rundt om for å forstå hva og 

hvordan de kan utvikle en løsning.  

Feide er en innlogging og identifikasjonsløsning. Info er koblet til bruker, som klasse, 

personnr. Fag, basisgruppe tilknyttet både på grunnskole, videregående og u/h.  

Noen bruker feide i dag, andre Ubas. Ubas er på tur ut.  

Behov for at PPT at har tilgang til de digitale verktøyene skoler og barnehage har gjennom 

feide for å unngå at vi anbefaler og tilrår virkemidler som skolene ikke har lisens på. Skal vi 

se mulighetene i det skolene har må vi kunne se på det.  

Sunnfjord har hatt en lengre prosess hvor diskusjonen har gått å argumentasjon å hvorfor 

PPT trenger tilgang, hvorfor bruke flere ulike digitale verktøy når det er greit å bare bruke 

det de kan selv om PPT kjenner til annet som kan møte elevens tilretteleggingsbehov bedre, 

har og vært et tema at Feide er dyrt og ikke har optimal fungering.  

Frog ser en utfordring å se hvordan PPT skal plasseres i forhold til rollene som er definert i 

Feide.  



 

 

 

 

   

 

PPT ser behov for å kunne logge inn både for å få oversikt over hva skolene har lisens på, 

hva de bruker og logge inn på eleven er ønskelig.  

Hva er PPTs behov for å ha en feidebruker?  

- Tilgang til kartleggingsprøver på individ og gruppenivå for å se tendenser 

- PPT har mange kartlegginger som de gjør i sitt arbeid med innlogginger på ulike 

plattformer, vært hensiktsmessig om disse kunne brukt feide som innlogging.  

- Behov for tilgang via feide uten at det begrenses til skole eller kommune, dette er et 

problem for interkommunale tjenester og der PP-rådgivere er saksbehandler for 

flere skoler/barnehager.  

- Samhandlingsrom, andrelinjetjenestene 

- Kompetansepakker 

- Utarbeidelse av pedagogisk støttemateriell, som logoped 

- Private barnehager/skoler ikke tilgang til det vi i dag har løsninger for å dele med 

kommunale aktører 

- Mer interessant å se på gruppenivå heller enn å ha tilgang til alle enkeltelever 

- Evaluering på metanivå 

- Effektivisering i alle former for innlogging PP-tjenesten må ha 

- Behov for å samhandle og kommunisere for å løse PPT sitt behov for å ha 

informasjon i spesielt organisasjonsutvikling og kompetanseheving 

- Det er mange ulike løsninger fordi det mangler enkle løsninger som passer PPT sitt 

arbeid, kontorene finner løsninger.  

- Kommer en innsiktsrapport etterhvert, Frog skal levere sin til Udir innen påske. 

Usikkert hvor og hvordan den blir tilgjengelig for oss å lese.  

  

Oppsummering av dagene  

Deltakere: faglig råd 

- Rolf Øystein har opprettet teams nå, alle må sjekke om de har fått tilgang.  

- Linda leger referat rett inn i teams 

- Evaluering av disse to dagene:  

o Nyttig å bli kjent med hverandre, ha flere drøftinger for å se hva vi i faglig råd 

skal sette fokus på  

o Nyttig å opprette kontakt med Udir, Statped og Barneombud 

o Interessant å møte disse tre aktørene i samme periode og høre om de samme 

sakene, får belyst ulike sider og sett nye sammenhenger 

o Interessant å få perspektivene fra Udir i lys av de hverdagslige erfaringene vi 

gjør oss der vi ser at profesjonsutdanningene er aktuelle å se på 

o KS og Stasforvalter er aktuelle aktører å opprette kontakt med fremover 

o Enig om at dette styremøte var såpass nyttig at et fysisk møte vår og høst er 

hensiktsmessig 



 

 

 

 

   

 

o Avklaring av hvordan PPT og Statped skal samhandle og hvordan synliggjøre 

dette oppleves i noen kommuner og noen saker som nødvendig. Motvirke at 

vi blir oppfattet som motparter. Mismatch mellom samarbeidsavtaler og hva 

som faktisk blir praksis. 

o Siste punkt gjelder også for andre samarbeidsparter som BUP, lege osv. 

o Samlingen var godt forberedt 

o Troms og Finnmark har praktisert digital kaffekopp, PP-ledere deltakere, 

statsforvalter representert, Statped som kaller inn og deltar.   

o Midt består av to fylker sammenslått, to PP-ledernettverk som er slått 

sammen til et større pp-ledernettverk. Har samarbeid med statsforvalter og 

Statped. Har representant i samarbeidsforum.  

o I Viken mobbeombud som har tatt initativ til nettverk. Var aktivt i Østfold, ble 

vanskeligere etter Viken. Representant for Viken PP-ledernettverk er i 

referansegruppe for kompetanseutvikling.  

o I vest er de oppdelt slik som før sammenslåing. Statsforvalter deltar, men ikke 

fast. Nettverket møtes fysisk to ganger i året. En PP-leder som leder 

nettverket. 

o Det er fylker faglig råd ikke har kontakt med gjennom nettverkene som vi er 

representanter fra. Nasjonalt register for PP-tjenester ligger Udir, kan det 

være en kanal for å nå ut. Det ligger ikke kontaktinformasjon der. Camilla 

Herlofsen (spes.aims) har kontaktinfo. Hæge undersøker om vi kan få lista.  

o I Rogaland er det inndelt i nord og sør, med egne nettverk som møtes to-tre 

ganger i året. Går på omgang hvem som har ansvar for organisering. Statped 

er med av og til, statsforvalter har regelverkssamling en gang i året hvor PPT 

inviteres og har en PP-ledersamling en gang i året. Oppleves å fungere godt. 

Oppleves som spesielt nyttig for nye ledere.  

o Trøndelag statsforvalter har nettverk hvor en dag er for skolefolk og en felles 

med skole og PPT - hva kaller de denne dagen? Linda sjekker 

o I sør har de ledernettverk hvor Hæge representerer i Telemark, Agder og 

Vestfold har nettverk også, men de har ingen felles nettverk. Det jobbes med 

å finne strukturer og systemer for å styrke PPTs posisjon i kommunene, KS 

konsult skal bidra i dette arbeidet. Hæge når kun Telemark, ikke de to andre 

fylkene i sin region. Har samarbeid med statsforvalteren i nettverket og det 

er viktig spesielt med hensyn til regelverkstolkning og forståelse. Utfordrende 

der det er klagesaker der de tangerer tema i nettverk.  

o Viktig å jobbe godt med hjemmesiden til faglig råd for å sikre at de som ikke 

er representert eller har en representant i sitt nettverk og åpner en kanal for 

å komme i kontakt.  

o Mulig å informere om at representant i faglig råd kan inviteres inn i nettverk 

som ikke er representert. 

 


