
Plass for alle – en plan for tilpasset opplæring 

 

Vedlegg 6 – Ansvarskart / årshjul  
 

DOKUMENT/AKTIVITET  ANSVAR  PROSEDYRE  FRIST  

Henvisning til PPT  Kontaktlærer/ 
rektor  

Se egen rutinebeskrivelse: 
Henvisning til PPT  Kontinuerlig  

 PPT  

PPT kartlegger og vurderer 
pedagogiske tiltak og elevens behov 
(samarbeid med skole/hjem/PPT). 

PPT vurderer rett til 
spesialundervisning.  

Kontinuerlig  

Sakkyndig vurdering  PPT  

Før det fattes vedtak om 
spesialundervisning skal PPT gjøre 

en sakkyndig vurdering om 
elevenes særlig behov. Denne skal 

vise om eleven har behov for 
spesialundervisning og hvilket 
opplæringstilbud som bør gis, 

Opplæringsloven § 5-3  

Kontinuerlig  

Enkeltvedtak (delegert 
ansvar)  Rektor  

Rektor fatter enkeltvedtak. Den 
individuelle opplæringsplanen 

utdyper og konkretiserer 
enkeltvedtaket. Det sendes til 

foresatte. Kopi PPT.  

Kontinuerlig  

Klage fra foresatte  Rektor/ 
Fagsjef 

Klager behandles i henhold til 
forvaltningsloven § 5-28  

Innen 3 uker fra 
klage foreligger  

IOP  Rektor  

IOP skrives av 
spesialpedagog/faglærer i 

samarbeid med foresatte og 
kontaktlærer. Kopi sendes hjem og 

PPT, Opplæringsloven § 5-5  

Kontinuerlig  

Årsrapport  Kontaktlærer/ 
rektor  

Spesialpedagog og faglærer skriver 
halvårsrapport. Den underskrives av 

disse og kontaktlærer. Original til 
foresatte. Kopi til PPT, 
Opplæringsloven § 5-5  

15. juni  

Samarbeidsmøter med 
hjem,skole, PPT  Spes.ped.koordinator  Ved behov. Det spesialpedagogiske 

tilbudet evalueres.  November  

Innmelding av behov for 
sakkyndig vurdering 

Skolen 

Skolen kartlegger og følger opp 
elever i samarbeid med PPT.  En 
vurderer behovet for sakkyndig 

vurderinger 

1. februar 

Sakkyndig vurdering  
(hovedgjennomgang) PPT  

Før det fattes vedtak om 
spesialundervisning skal PPT gjøre 

en sakkyndig vurdering om 
elevenes særlig behov. Denne skal 

vise om eleven har behov for 
spesialundervisning og hvilket 
opplæringstilbud som bør gis, 

Opplæringsloven § 5-3  

1. april  

Enkeltvedtak (delegert 
ansvar)  Rektor  Rektor fatter enkeltvedtak. Det 

sendes til foresatte. Kopi PPT.  1. juni  

Klage fra foresatte  Rektor/ 
Fagsjef  

Klager behandles i henhold til 
forvaltningsloven § 5-28  

Innen 3 uker fra 
klage foreligger  

IOP  Kontaktlærer  

IOP skrives av 
spesialpedagog/faglærer i 

samarbeid med foresatte og 
kontaktlærer, Opplæringsloven § 5-

5.  

Innen15. Juni 
Endelig plan 

ved 
skolestart/15.09  

 


