
Plass for alle – en plan for tilpasset opplæring 

Vedlegg 4 – Minimumsplan for tilpassa opplæring og organisering 

Planen skisserer tilbud innenfor tilpassa opplæring som skal være på alle skoler, 

samt tilbud som bør være tilgjengelig.  

Utover dette skal alle skolene ha satt av tid til følgende: 

SOL – koordinator.  

Spes.ped. – koordinator som har ansvar for kontakt med PPT og oversikt på 

organisering av spesialundervisning og ressursbehov. 

Bruk av spesialpedagogisk team - koordinator  
Skolene har valgt å organisere seg forskjellig når det gjelder bruken av personale 

som har spesialpedagogisk kompetanse. Dette begrunnes i ønske om lokal 

organisering, tilgjengelig kompetanse på den enkelte skole, og skolens størrelse. Det 

er ønskelig at alle skoler har ressursteam/spes.ped.team for å jobbe videre med 

innhold i Plan for tilpassa opplæring og vurderinger i forhold til didaktisk 

relasjonstenking.  

 
Det stadig økende behovet i skolene i Molde for spesialpedagogisk hjelp, og erfaring 
med tematisk nettverksarbeid fra andre områder, støtter opp om behovet for å ha et 
mer ensartet system for å kunne fange opp/få oversikt over de spesialpedagogiske 
utfordringene som er på de enkelte skolene. For å sikre utvikling gjennom 
erfaringsdeling og samtidig videreutvikle  faglige kompetanse, bør skolen tilstrebe å 
samarbeide i nettverk på dette området . Dette vil fordre størst mulig grad av lik 
organisering rundt om på skolene.  

Det er viktig at spesialpedagogisk kompetanse brukes til spesialpedagogisk arbeid 
der den finnes. 

Det er rektors ansvar at skolen har en tydelig organisering av spesialpedagogisk 
arbeid på egen skole. 
 

 

TILBUD: AKTUELLE 
TRINN: 

BESKRIVELSE: SKAL BØR 

Skrive seg til lesing 1.-5. trinn Data- lære å lese 
gjennom å skrive.  
Touch-metodikk. 

    X 

Grupper (lokale 
variasjoner i fht 
mulighet for 
aldersblanding) 

Alle trinn I norsk, matematikk 
og engelsk.  

   X  

Lesekurs 1.-10. trinn Tilby “gråsone 
elever” ut fra 
kartlegging på 

    X  
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SNAP, Steg for 
steg, ART, evt 
andre modeller for 
å jobbe med sosial 
trening 

Alle trinn PALS skoler skal 
ha tilbud om snap-
gruppe. 
Andre skoler skal 
tilby ett 
kurs/gruppe ift 
sosial trening pr. 
år. 

    X  

Datagruppe/IKT Alle trinn Lære bruk av 
verktøy – forberede 
overgang 
ungdomsskole. 
Metodikk: elever 
lærer av 
hverandre. 

       X 

SFO   Utegruppe – 
ulike aktivitetstilbud 
som fanger opp 
elever med særlige 
behov. 
 

       X 

Arbeidsminne- 
trening 

1.-10. trinn     X 

Veiledet lesing Alle trinn     X 

 

Stasjonsundervisning som metode kan gi god differensiert undervisning. 

Av program som er i bruk: Salaby, Glosetyggern….. (flere????) 

 

Eksempel på forskjellig ”ressursenheter” og gruppedannelser for å oppnå 
tilpasset opplæring 

 
Tradisjonelt har klassene fungert som ”ressursenheter” for organiseringen av 
læringsarbeidet. Etter lovendringen står en friere til å organisere ressursenheter på 
forskjellige måter. Et alter-nativ kan være å dele lærerne i ressursenheter (team) med 
et felles pedagogisk ansvar for en elevgruppe på eksempelvis 40 – 80 elever. 
Hensikten med denne ”modellen” er å oppnå større fleksibilitet i forholdet mellom 
organiseringen av ulike læringsaktiviteter og lærerressurser. En ressursenhet av 
denne størrelsesorden vil samlet kunne dekke flere viktige pedagogiske funksjoner 
dersom en finner det hensiktsmessig. Teamet av lærere kan her ha et felles og 
dermed et mer helhetlig ansvar for elevene, blant annet når det gjelder: 
 

 det faglige læringsarbeidet 

 organiseringen av elevenes behov for sosial tilhørighet  

 bruken av fysiske arealer 

 tildelte tidsressurser (tidsbruk for både lærene og elevene) 



Plass for alle – en plan for tilpasset opplæring 

 
Denne oppgave- og ressursfordelingen betyr at hvert arbeidslag vurderer og 
tilrettelegger den praktiske organiseringen for læringsarbeidet innenfor de 
retningslinjer som gjelder for den enkelte skole på dette området. Ved at 
kontaktlærerfunksjonen fordeles blant lærerne innenfor arbeidslaget, kan denne 
organiseringen gi et godt grunnlag for tilpassing for og oppfølging av den enkelte elev 
(se nærmere om dette i nr 2, 3 og 4 i referanselisten). 
 
I en ressursenhet med 40-80 elever vil en eksempelvis kunne dele elevene i mindre 
enheter blant annet med tanke på behovet for stabil sosial tilhørighet og funksjoner 
som retter seg mot elevene enkeltvis. De faste gruppene kan også fungere som 
stabile enheter som kan lenkes sammen til enheter for forskjellige pedagogiske 
virksomheter horisontalt på trinnene. Det kan også være aktuelt å knytte sammen 
grupper på tvers av trinn (vertikalt), dersom en ønsker forskjellige former for 
aldersblandede aktiviteter.  

 

Aldersblanding 

Utviklingen i samfunnet har ført til endringer i oppvekstvilkårene for barn og unge slik 
at den nære kontakten mellom ulike aldersgrupper er blitt stadig mindre. Denne 
utviklingen har også ført til utfordringer for skolen når det gjelder læring hos elevene. 
I dagens skole kan derfor aldersblandede elevgrupper ha mange viktige pedagogiske 
funksjoner. Dette vil også gjelde opplæring som i utgangspunktet ikke er organisert 
som i fådelte skoler.  
 

På det sosiale området vil aldersblanding bl.a. kunne ha som formål: 

- å formidle verdier, normer og holdninger i samsvar med mål for grunnopplæringen 
      (modellæring og identifikasjon) 

       

      -    å skape gode og trygge relasjoner mellom elever, spesielt mellom eldre og yngre 

 

- å utvikle selvtillit og mot hos elever ved at de får ansvar for oppgaver og 
aktiviteter knyttet til medelever (sosial læring)       

 

På det faglige området vil aldersblanding bl.a kunne: 

- stimulere eget læringsarbeid hos de eldre elevene ved at de hjelper yngre elever i 
læringsarbeidet. Samtidig kan eldre elever stimulere læringsinteressen hos de 
yngre, ved at disse får oppmerksomhet og hjelp fra eldre medelever. 

-   skape et positivt læringsmiljø gjennom samhandling mellom ulike aldersgrupper  

 

Om det er mulig å velge løsninger med aldersblanding, må prioriteres ut fra lokale 
behov og forutsetninger. 

 

Sosial tilhørighet  
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Innenfor en større ressursenhet kan det eksempelvis legges til rette for grupper av 
ulik størrelse og med forskjellige pedagogiske funksjoner. At den enkelte elev skal 
kunne tilhøre en klart definert og stabil gruppe medelever som grunnlag for sosial 
tilhørighet, er ikke til hinder for at øvrige deler av den interne organiseringen også 
kan bidra til å ivareta dette behovet. Gjennom en bevisst innretning av funksjoner i de 
ulike gruppene, kan det derfor i forskjellige gruppesammenhenger legges til rette for 
et innhold som ivaretar forskjellige sosiale behov i skolen. 

 

Ved at elevene på forskjellige måter kan samhandle med mange elever på sin skole, 
kan det bidra til et nettverk utover den tradisjonelle klassetilhørigheten. Erfaringer fra 
utviklings-prosjekt viser at oppløsning av den tradisjonelle klasseenheten kan bety at 
elevene får flere muligheter til å bli kjent med elever som ellers ville vært i ”andre 
klasser”. Elever som har ”gått i klasser”, har etter nyorganisering med ulike former for 
tilhørighet, fått bedre mulighet til å få flere venner. 

 
 
 

 


