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1 Bakgrunn 

Agder fylkeskommune har utarbeida samarbeidsrutiner i forhold til inntak av elever med 

spesielle behov og elever med fortrinnsrett eller behov for individuell behandling. Agder 

fylkeskommune legger disse til grunn også ved behandling av søkere til private videregående 

skoler etter individuell behandling. Et årshjul er utarbeida og ligger vedlagt sammen med 

oversikt over søknadskriterier ved inntak og rutiner for samarbeid mellom 

Utdanningsavdelingen og de offentlige skolene i Agder fylkeskommune. 

 

De fleste elevene som søker friskoler (private skoler), søker også til skoler i Agder 

fylkeskommune. Det er også en del elever som søker til skoler utenfor Agder 

fylkeskommune. Ikke alle får plass på de private skolene, og en del av de som får tilbud om 

plass ved en friskole (privat skole) takker også nei til plassen. Disse søkerne har ofte en 

fylkeskommunal søknad som sitt 2. valg, og har rettigheter i forhold til inntak til 

videregående skole i forhold til dette. Hvordan rutinene på de private skolene er i forhold til 

inntak er av betydning for inntaket til de offentlige skolene. De private skolene har et 

inntaksreglement som sier noe om regler for prioritering av elever. Skolene skal ta inn elever 

fra heile landet, som oppfyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. Ellers kan 

plasskapasitet eller det at eleven ikke har ungdomsrett avgjøre om elever tas inn, jf. 

friskoleloven §3-1 fjerde ledd. Melding om inntak av elever skal sendes hjemfylket til eleven, 

jf friskoleloven §3-1 femte ledd. Avslag er enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Det er viktig for fylkeskommunen at de private skolene gir tidlig beskjed dersom elever ikke 

tas inn til friskoler (private skoler), da de offentlige skolene skal få beskjed om og legge til 

rette for å ta imot elevenes 2. eller 3.valg. Særlig er dette sårbart for de elevene som søker om 

fortrinn eller individuell behandling.  

 

Det er hjemfylket som skal utarbeide sakkyndig vurdering for elever med behov for 

spesialundervisning eller rett til utvida tid. På bakgrunn av sakkyndig vurdering etter 

opplæringslova §5-1 fra PP-tjenesten, har Inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune i 

dag skrevet enkeltvedtak om spesialundervisning for elever i friskoler (private skoler) og 

enkeltvedtak om utvida tid etter Opplæringslova §3-1 femte ledd. I de fylkeskommunale 

skolene skrives enkeltvedtakene av skolene. Dagens ordning er pt. at anmodning om 
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enkeltvedtak for elever i friskoler (private skoler) sendes til fylkeskommunen fra den enkelte 

skole.  

 

• Ny økonomisk modell for Agder fylkeskommune påvirker rutinene for samarbeid 

med friskoler/private skoler. 

• Det er viktig at det gis beskjed så tidlig som mulig om hvilke elever som trenger 

enkeltvedtak hvis det skal skrives av fylkeskommunen. Fylkeskommunen foreslår at  

det delegeres ut også de private skolene å skrive enkeltvedtak for 

spesialundervisning. Mal for enkeltvedtak finnes på Utdanningsdirektoratets 

nettside.  

• Agder fylkeskommune har i det videre ønske om at de private skolene skal skrive 

enkeltvedtak for sine elever, på bakgrunn av sakkyndig vurdering, for å sikre 

opplæringstilbudet til elevene ytterligere. Det er den enkelte skole som best vet 

hvordan spesialundervisningen kan tilrettelegges for eleven. 

• I årshjulet fremgår det forslag til datoer for å gi tilbakemelding om inntak av elever, 

spesielt viktig med tanke på elever som søker om individuell vurdering. 
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2 Oversikt over friskoler (private skoler) i Agder  

Friskoler og spesialskoler utenfor fylket er ikke tatt med her. 

Skole Kontaktinformasjon Tlf. 

KVS Bygland 

 

post@kvs-bygland.no 37 93 51 18 

Rektor: 

Steffen Røykenes 

Steffen.roykenes@kvs-bygland.no 

 

 

905 65 064 

KVS Lyngdal 

 

post@kvs-lyngdal.no 38 33 06 00 

Rektor: 

Ståle Andersen 

s.andersen@kvs-lyngdal.no 466 96 060 

KVS Vennesla 

 

post@kv.vgs.no 38 15 77 77 

Rektor:  

Turid Ramse 

Konstituert rektor:  

Øystein Ruud 

turid@kv.vgs.no 

 

oystein@kv.vgs.no 

 

908 27 849 

 

995 57 786 

Drottningborg vgs post@drottningborg.vgs.no 

 
37 2 577 77 

 

Rektor:  

Audun Raen 

araen@drottningborg.vgs.no 456 65 422 

Øvrebø vgs pov@ovrebo.vgs.no 38 15 27 77 

Rektor: 

Terje Alfsen 

terje.alfsen@ovrebo.vgs.no 419 01 244 

Akademiet 

 

kristiansand@akademiet.no 

 
930 13 808 

Rektor: 

Per Kristian Bøhn 

per.kristian.bohn@akademiet.no 

 
918 84 450 

Gi beskjed dersom det er feil eller mangler i kontaktinformasjonen! 
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3 Budsjettmodell for Agder fylkeskommune    

Det er fylkeskommunen som skal dekke utgifter til spesialundervisning i både offentlige, 

fylkeskommunale og private videregående skoler, jf friskoleloven §3-6 femte ledd. Særskilte 

skoler for funksjonshemmede får alle sine utgifter dekka ved stattilskudd.   

 

I forbindelse med ny grunnmodel for spesialundervisning vedtatt våren 2020 får de 

fylkeskommunale skolene tildelt ressurser til spesialundervisning etter en fordelingsnøkkel. 

Den nye tildelingsmodellen påvirker også de private skolene. Grunnlaget for tildeling av 

økonomiske ressurser i Agder fylkeskommune tilpasses i en overgangsperiode, det vil også 

kunne gjelde i forhold til friskoler (private skoler). Utgangspunktet er at den totale ramma i 

Agder fylkeskommune for midler til spesialundervisning skal videreføres.  

 

Det følger av Friskoleloven §3-6 annet ledd at «heimkommunen eller heimfylket til eleven 

sørgjer for at det blir utarbeidd sakkunning vurdering og gjer vedtak om spesialundervisning. 

Heimkommunen eller heimfylket skal skal dekkje utgiftene til spesialundervining i frittståand 

skolar på lik linje med offentlege skolar. Berekninga av midlar til spesialundervining skal 

vere relatert til talet elevar med spesialundervisning. I tvilstilfelle avgjer departementet kva 

kommune eller fylkeskommune som er ansvarleg for kostnadene. Departementet har 

tilsvarande ansvar for elevar ved norsk skolar i utlandet».  

 

Det er ikke krav til full dekning. Dette betyr at ikke vedtakene trenger å finansieres time for 

time. Uavhengig av hvilke kriterier som ligger til grunn vil det alltid kunne være en risiko for 

at skolene i enkelte tilfeller får en dekning som er mindre enn de faktiske utgifter, mens det i 

andre tilfeller vil være omvendt. Men dette vil i så fall være likt for offentlige skoler og 

friskoler.  

 

Elevene som skal ha spesialundervisning deles inn etter mål for opplæringa i en ny 

grunnmodell for spesialundervisning i Agder fylkeskommune. Denne inndelinga gjenspeiler 

også den økonomiske tildelinga til skolene. Det er utarbeida rutiner mellom Utdanning og 

skolene i Agder fylkeskommune som sikrer elevenes rett til spesialundervisning ved 

fortrinnsrett og  individuell saksbehandling. Rutinene ligger vedlagt i dette heftet. 
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3.1 Lov om private skolar med rett til statstilskot (friskolelova) 

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste                               

Opplæringslova § 5-1 om rett til spesialundervisning, § 5-3 om sakkunnig vurdering, § 5-4 

om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning og § 5-5 om unntak frå 

reglane om innhaldet i opplæringa gjeld tilsvarande. 

Heimkommunen eller heimfylket til eleven sørgjer for at det blir utarbeidd sakkunnig 

vurdering, gjer vedtak om spesialundervisning og dekkjer utgiftene til slik opplæring. I 

tvilstilfelle avgjer departementet kven som er ansvarleg for kostnadene. Departementet har 

tilsvarande ansvar for elevar ved norske skolar i utlandet. 

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av reglane om spesialundervisning. 

Departementet er klageinstans for klage over kommunale og fylkeskommunale enkeltvedtak 

om spesialundervisning. Føresegna gjeld ikkje opplæringstilbod som er spesielt organisert for 

vaksne.  

Den pedagogisk-psykologiske tenesta i vertskommunen skal hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje betre til rette for elevar med 

særlege behov. 

 

I forbindelse med overgang til ny tildelingsmodell har fylkeskommunen derfor utarbeida et 

årshjul for samarbeidet mellom fylkeskommunen og friskolene/de private skolene.  
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4 Modell og prinsipper for spesialundervisning – 

overføringsverdi friskoler (private skoler) 

I det følgende presenteres modell og prinsipper for spesialundervisning i Agder 

fylkeskommune: 
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Etter sammenslåing til Agder fylkeskommune, er det utarbeida et nytt felles grunnlag og nye  

retningslinjer som skal ivareta elever med spesielle behov for oppfølging i videregående 

opplæring. Alle elever med behov for spesialundervisning skal ha en individuell sakkyndig 

vurdering og enkeltvedtak. En sakkyndig vurdering skal vurdere behov, gjeldende 

organisering, omfang og innhold. Individuelle behov hos hver enkelt elev som skal ivaretas 

gjennom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak, kan derfor alltid innebære ulike interne 

organisatoriske variasjoner i gruppene.  

 

Opplæringslova med forskrift regulerer elevenes rettigheter. Den nye modellen for 

spesialundervisning beskriver prinsipper, sammenheng og avhengighet mellom innsøking og 

inntak av elever, økonomisk tildeling til skolene og organisering av spesialundervisningen. 

Modellen skal bidra til å sikre god og likeverdig forvaltningspraksis. Mer detaljerte 

retningslinjer og rutiner skal bygge videre på dette grunnlaget. I fortsettelsen vil det også bli 

utarbeida en felles fylkeskommunal veileder som vil omtale innhold og organisering av 

spesialundervisning. For at vi skal lykkes med å inkludere flere elever i skolen og 
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arbeidslivet, vises det også til betydninga av å videreføre «modell for grunnkompetanseløp» 

som startet opp i Vest-Agder i 2017. Den nye grunnmodellen for spesialundervisning som nå 

foreligger, søker altså å beskrive den samhandlinga som er nødvendig for at elever så raskt 

som mulig skal motta en behovsprøvd og forsvarlig spesialundervisning og/eller en 

tilrettelegging av videregående opplæring. Forhold rundt innsøking og inntak, tildeling av 

økonomiske ressurser, og organisering av opplæringa innenfor hver enkelt skole, blir 

vesentlige i denne sammenheng. Modellen tar utgangspunkt i hva som skal være målet med 

videregående opplæring for den enkelte elev. Tilbud om et særskilt tilrettelagt tilbud om 

hverdagslivstrening (HT) kan søkes når kriterier for rett til fortrinn er oppfylt. Elever som skal 

ha opplæring rettet mot en grunnkompetanse og en plass i arbeidslivet, muligens med varig 

tilrettelegging, skal søke og tas inn på ordinære utdanningsprogram i henhold til det tilbudet 

som finnes på den enkelte skole. Skolene organiserer opplæringa, basert på tilrådinger fra 

PPT, og tildeles økonomiske ressurser utfra en stk-pris tildeling.  

 

En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018-2019 

«..respekten for forskjelligheten…», utført av Eifred Markussen med flere ved NIFU, har 

funnet at det ser ut til å være en konflikt mellom idealer og praksis i spesialundervisningen. 

De observerer en konsentrasjon av elever med spesialundervisning på noen skoler og utstrakt 

bruk av egne klasser med redusert elevtall, og spør følgelig om det eksisterer et 

«spesialskolesystem» innenfor ordinær skolen. Samtidig sier sentrale styringssignaler, 

skoleledere og lærere at inkludering er et ideal, flest mulig skal få spesialundervisning inne i 

ordinære klasser. Markussen peker også på at det er store forskjeller mellom skoler og 

fylkeskommuner. Agder fylkeskommune ønsker å legge til rette for at flest mulig av elevene 

skal oppleve å bli inkludert og få sin opplæring inne i ordinære klasser. Samtidig må det være 

rom for at elever som har behov og ønsker om tilrettelegging av hele eller deler av sin 

opplæring i en mindre gruppe, skal få mulighet til dette. 
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5. Årshjul for friskoler (private skoler) med elever 

hjemmehørende i Agder fylkeskommune 

Opplæringstilbudet (spesialundervisningen) skal utformes og gjennomføres i samråd mellom 

eleven, elevens foresatte, fylkeskommunen v/PPT og den aktuelle skolen. Saksbehandler ved 

Utdanningsavdelingen fatter i dag nødvendige enkeltvedtak om spesialundervisning som kan 

påklages til Statsforvalteren i Agder. Friskolene vil også kunne skrive enkeltvedtak etter 

søknad om delegert myndighet, se www.agderfk.no For øvrig reguleres saksbehandling i 

vedlagte årshjul. 

Handling Ansvar Tid Hensikt/Kommentarer 

Justering/endelig oversikt 

over elever som er tatt inn, og 

som har sakkyndig vurdering 

og enkeltvedtak om 

spesialundervisning. 

Friskolen/den private 

skolen 

Etter oppstart på 

høsten. 

Endelig tildeling av 

ressurser for skoleåret. 

Tilbakemelding til 

fylkeskommunen – elever som 

skal videreføres hvor PPT skal 

vurdere opplæringsretten og 

behov for tilrettelegging neste 

skoleår. 

Avgiverskole   15.november Kartlegging av behov i god 

tid før søknadsfrist 1. 

februar. 

Sakkyndig vurdering – må 

innhentes ved behov for 

spesialundervisning og 

utvidelse av opplæringstid 

(opplæringsrett). 

 

 

 

 

 

 

 

Enkeltvedtak om 

spesialunderving og særskilt 

norskopplæring. 

Skolen henviser til 

PPT 

PPT utarbeider 

sakkyndig vurdering 

 

Avgiverskole eller OT 

henviser til PPT i 

forbindelse med 

skoletilbud neste 

skoleår 

 

 

Saksgang ved 

anmodning om 

enkeltvedtak er lagt ut 

på 

www.Agderfk.no 

Etter at skolen har 

prøvd ut tilrettelegging 

innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet. 

Normalt i løpet av 

perioden etter 

skolestart, og innen 

15.oktober. 

 

Friskoler /private vgs. må 

kontakte elevens hjemfylke 

for å avklare hvem som 

skal ivareta sakkyndighets-

arbeidet.   

 

PP-tjenesten i elevens 

hjemfylke har ansvar for å 

utarbeide sakkyndig 

vurdering.  

 

Friskoler/private skoler kan 

få delegert myndighet til å 

skrive enkeltvedtak på 

spesialundervisning ved å 

inngå skriftlig avtale med 

fylkeskommunen. 

Utvidelse av 

opplæringsretten 

(Oppll § 3-1, femte ledd) 

 

 

 

 

 

 

Utdanningsavdelingen 

i Agder behandler 

søknader 

 

Avgiverskole 

vurderer behov og 

drøfter med PPT – 

bistår eleven ved 

søknad 

Frist 15.januar 

 

NB! Elevene må 

tilmeldes PPT for 

sakkyndig vurdering 

innen 1.november. 

 

Behov som oppstår etter 

dette meldes 

Avklare opplæringsretten 

(Jf. oppll § 3-1) for elever 

som har hatt 

spesialundervisning og har 

brukt 3 år av 

opplæringsretten, før 

søknadsfrist til neste 

skoleår. 

http://www.agderfk.no/
http://www.agderfk.no/
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fortløpende. 

 

 

Elever som pga. sykdom 

har behov for å fordele 

opplæringa over 2 år må 

tilmeldes PPT.  

Utdanningsavdelingen kan 

fatte vedtak om 

Vg1/Vg2/Vg3 over 2 år. 

Søknad om inntak 

 

Søknad sendes på 

www.vigo.no  

 

Søker - i samarbeid 

med Avgiverskole, 

evt 

Oppfølgingstjenesten 

Søknadsfrist 

fylkeskommunale 

skoler:  

1.februar: 

-Elever med opplagt 

behov for 

spesialundervisning 

søker om fortrinn eller 

individuell vurdering 

ved inntak 

-Elever som ber om 

individuell vurdering av 

andre tungtveiende 

grunner 

- Flerspråklige elever 

 

1.mars: 

Øvrige søkere 

 

Søknadsfrist friskoler 

(private skoler):  

Noen private skoler har 

egne søknadsfrister. 

Eget skjema for 

tilleggsopplysninger finnes 

på hjemmesida til fylket, 

www.agderfk.no. 

  

Nødvendig dokumentasjon 

sendes til Agder 

fylkeskommune via den 

digitale løsningen som 

ligger der. 

 

Nødvendige 

tilleggsopplysninger 

sendes også direkte til 

den private skolen. 

Melding om inntak av elever 

til friskoler (private skoler) 

sendes til Agder 

fylkeskommune, gjelder elever 

som har sakkyndig vurdering 

og enkeltvedtak om 

spesialundervisning. 

1. oversikt over elever 

med opplagte behov 

for 

spesialundervisning 

2. oversikt over elever 

som skal ha tilpasset 

opplæring eller 

spesialundervisning  

3. Oversikt over søkere 

med behov for 

spesialundervisning 

som ikke tas inn 

 

 

Friskoler/private vgs 

og PPT 

1.mai 

Etter skolestart for 

elever der tilpasset 

undervisning skal 

prøves ut først. 

 

Skolens fullstendige 

inntakslister sendes 

Agder fylkeskommune 

innen 31. mai. 

Grunnlag for tildeling av 

økonomiske ressurser, samt 

at fylkeskommunen får 

oversikt over elever som 

skal tilbys plass i 

fylkeskommunale skoler. 

Avhenger av om de har 

søkt inntak til 

fylkeskommunal vgs.  

 Elever tas inn ihht den 

enkelte private skolens 

inntaksreglement.  

Elevoversiktene (pkt. 1 og 

2) skal vise til 

fylkeskommunens modell 

for spesialundervisning. 

Under pkt. 1: 

- hverdagslivstrening 

http://www.agderfk.no/
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- planlagt grunn-

kompetanse/lære-

kandidater 

Under pkt. 2: 

- opplæring etter 

ordinær læreplan, 

elever med lavt 

karaktersnitt  

Skolen vurderer sammen 

med PPT tiltak som kan 

organiseres innenfor det 

ordinære opplæringstilb., 

innhenter nødv. 

dokumentasjon og sørger 

ev. for ny henvisning til 

PPT. 

Krav til dokumentasjon 

elever med 

spesialundervisning: 

1. Sakkyndig vurdering  

2. Enkeltvedtak 

3. IOP-Individuell 

opplæringsplan 

4. Årlig rapport om elevens 

utvikling 

Friskoler/private vgs Sendes 

fylkeskommunen 

fortløpende og seinest 

innen 31.mai. 

Utarbeides av den enkelte 

skole i samarbeid med 

elev/foresatte.  

 

Dokumentasjonen 

arkiveres i elevens mappe 

(P360). Obligatorisk ihht.  

Oppl.loven § 5-5 og 

grunnlag for refusjon.   

Elever som slutter: 

 

1.fylkeskommunen kontaktes, 

som oppretter en OT-rådgiver 

2. elev og OT-rådgiver 

innkalles til avklarings-samtale 

3. skjema som bekrefter at 

eleven har sluttet sendes 

Friskoler/private vgs 

må: 

 

Fortløpende 

 

(husk at elever som 

slutter etter 1. 

november bruker 1 år 

av opplæringsretten!)  

Det skal rapporteres på eget 

skjema (www.agderfk.no) 

om elever som slutter 

underveis. 

 

Skolen må gjennomføre en 

avklaringssamtale i forkant. 

Rapporten sendes til 

elevens hjemfylke.  

Informasjons- og 

samarbeidsmøter, samt 

rådgiversamlinger 

Agder 

fylkeskommune 

Vår og høst.  

De fleste sammen med 

fe fylkeskommunale 

skolene. 

Sikre god samhandling og 

ivareta elevenes rettigheter. 

 

 
 

http://www.agderfk.no/
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6 Fortrinnsrett og individuell søknadsbehandling – fra 

innsøking til vedtak om spesialundervisning; 

samarbeidsrutiner Agder fylkeskommune 

Rutinene beskriver hvordan samarbeid mellom Utdanningsavdelingen (avdelingene Inntak 

og elevtjenester, Opplæring i skole, Fagopplæring og PP-tjenesten) og skolene i Agder 

fylkeskommune skal være, for å sikre elevers rett til spesialundervisning ved fortrinnsrett og 

individuell søknadsbehandling. 

Der intet annet er oppgitt, gjelder henvisningene til paragrafer i Forskrift til Opplæringslova 

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724). 

 

Årshjul  

Hva Hvem Når 

Tilmeldingsskjema legges ut på hjemmesiden, 

fortrinn §§ 6-15, 6-17/30, 6-18/31 

UTD Aug.–sept. 

Informasjon til rådgivere i kommunene om 

tilmelding 1. oktober, fortrinn 

UTD Sept. 

Frist for tilmelding fortrinn Kommunene 1. okt. 

Saksbehandling tilmelding fortrinn - se egne rutiner UTD/PPT Okt.-jan. 

Frist for tilmelding PPT for vedtak om utvidet 

opplæringstid etter § 3-1 femte ledd for elever som 

har et aktivt vedtak om spesialundervisning. 

Søkerne/Skolene 1. Nov 

Rådgiversamling ungdomsskoler og videregående 

skoler, informasjon om innsøking 

UTD/PPT Nov. 

Sakkyndig vurdering av utvidet opplæringstid etter 

§ 3-1 femte ledd bør være ferdig innen 31. des for å 

sikre at elven deltar i fortrinnsinntaket. 

PPT 31.des 

Frist for enkeltvedtak om utvidet opplæringstid etter 

§ 3-1 femte ledd. 

Rektor 15. januar 

Søknadsfrist fortrinn og individuell behandling Søkerne 1.feb. 

Saksbehandling fortrinn §§ 6-15, 6-17/30, 6-18/31, 6-

19/32 – se egne rutiner 

UTD/PPT Feb.-mars 

Saksbehandling individuell behandling  §§ 6-22/35, 

6-23, 6-25/38 – se egne rutiner 

UTD/PPT Feb.-juli 

Søknadsfrist ordinære søkere med 

tilleggsopplysninger 

Søkerne 1.mars 

Fortrinnsinntak UTD 1.april 

Klagebehandling – fortrinn UTD/FM April-mai 

Hovedinntak UTD 1.juli 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724
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6.1 Søknad om fortrinnsrett til Vg1, søknadsfrist 1. februar 

 

• Elever tilmeldes fylkeskommunen fra kommunen innen 1. oktober med eget 

skjema. 

• Inntak og elevtjenester er ansvarlig for å gjennomgå og vurdere tilmeldingene. 

Opplæring i skole og PP-tjenesten bidrar.  

• Skolene informeres om kommende søkere i henhold til nærskoleprinsippet. 

 

§ 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram 

 

• Etter mottatt henvisning fra Inntak og elevtjenester, starter PP-tjenesten sitt 

sakkyndighetsarbeid. 

• For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-15, skal PPT utarbeide sakkyndig 

vurdering etter § 6-16. Det skal konkluderes med om søkeren oppfyller 

vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsområde eller ikke. 

• Sakkyndig vurdering sendes elev, foresatte, avgiverskole og Inntak og 

elevtjenester innen 15. januar. 

• For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-15, fatter Inntak og elevtjenester 

enkeltvedtak om inntak innen utgangen av mars. 

• Skolen som eleven er tatt inn ved, kaller inn elev, foresatte, avgiverskole, PPT 

(kommunal og fylkeskommunal) og evt. andre samarbeidsparter til 

overføringsmøte for å vurdere hvordan opplæringen skal tilrettelegges. 

• PPT utarbeider en sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter 

opplæringslova § 5-1. Denne skal normalt være ferdig innen 15. juni. 

• Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes ved 

skolen med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PPT. Frist for enkeltvedtaket 

følger forvaltningsloven § 11a (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10). 

 

§ 6-17 (Vg1) Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne 

 

• For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-17, fatter Inntak og elevtjenester 

enkeltvedtak om inntak innen utgangen av mars. 

• Etter inntak kaller skolen inn til et overføringsmøte med elev, foresatte, 

avgiverskole, PPT (kommunal og fylkeskommunal) og evt. andre 

samarbeidspartnere for å vurdere hvordan opplæringen skal tilrettelegges. 

Møtene holdes i perioden fra inntaksvedtak er fattet frem til medio mai.   

• Videre avtaler om flere møter og eventuelt behov for ytterligere 

dokumentasjon (HABU, ABUP, individuell plan) gjøres i møtet. 

• PPT utarbeider sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter 

opplæringslova § 5-1. Denne skal normalt være ferdig før 15. juni. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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• Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes ved 

skolen med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PPT. Frist for enkeltvedtaket 

følger forvaltningsloven § 11a (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10). 

 

§ 6-30 (Vg2/Vg3) Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne 

 

• For elever som søker inn til Vg2/Vg3 med fortrinnsrett etter § 6-30, kaller 

skolen inn elev, foresatte, PPT og eventuelt andre samarbeidspartnere til 

møte før 1. februar for å avklare innsøking og behov for spesialundervisning. 

• For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-30, fatter Inntak og elevtjenester 

enkeltvedtak om inntak innen utgangen av mars. 

• PPT utarbeider ny sakkyndig vurdering etter opplæringslova § 5-1 dersom 

behovet for spesialundervisning er endret, eller dersom eleven endrer 

opplæringstilbud. 

• Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes ved 

skolen med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PPT. Frist for enkeltvedtaket 

følger forvaltningsloven § 11a (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10). 

 

§ 6-18 (Vg1) og § 6-31 (Vg2/Vg3) Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller 

på tegnspråk 

 

Gjelder elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringslova § 3-

9 og elever som søker inntak til knutepunktskoler etter 

§ 6-40.  

 

• For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-18, fatter Inntak og elevtjenester 

enkeltvedtak om inntak innen utgangen av mars. 

• Etter inntak kaller skolen i samarbeid med PPT inn til et overføringsmøte med 

elev, foresatte, avgiverskole, kommunal PPT og evt. andre 

samarbeidspartnere for å vurdere hvordan opplæringen skal tilrettelegges. 

Møtene holdes i perioden fra inntaksvedtak er fattet frem til medio mai.   

• Videre avtaler om flere møter og eventuelt behov for ytterligere 

dokumentasjon (HABU, ABUP, individuell plan) gjøres i møtet. 

• Vg1: PPT utarbeider sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning 

etter opplæringslova § 5-1. Denne skal normalt være ferdig før 15. juni.  

• Vg2/Vg3: PPT utarbeider ny sakkyndig vurdering dersom behovet for 

spesialundervisning er endret, eller dersom eleven endrer opplæringstilbud. 

Denne skal være ferdig etter at inntaket er foretatt. 

• Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes ved 

skolen med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PPT. Frist for enkeltvedtaket 

følger forvaltningsloven § 11a (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10). 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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§ 6-19 (Vg1) og § 6-32 (Vg2/Vg3) Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet 

opplæringstid  

Elever som har enkeltvedtak om utvidet opplæringstid etter opplæringslova § 3-1 femte ledd, 

skal tas inn på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering, og før inntak etter 

poeng, jf. § 6-19 og § 6-32. Søknadsfrist er 1. februar. 

 

• Se vedlagte rutiner for søknad og vedtak om utvidet opplæringstid. 

 

6.2 Søknad om individuell søknadsbehandling til Vg1/Vg2/Vg3,  

søknadsfrist 1. februar 

 

§ 6-22 (Vg1) Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering 

med karakter i mer enn halvparten av fagene 

 

For søkere med rett til spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1, og som 

mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes 

ut poeng. Inntaket skjer da på individuelt grunnlag ut fra en skjønnsmessig vurdering. 

Søkeren har rett til å bli tatt inn til ett av tre valgte utdanningsprogram. 

 

• Inntak og elevtjenester vurderer om vilkårene for inntak etter § 6-22 er oppfylt 

før videresending til skolene. 

• Førsteønske-skole kaller inn til avklaringsmøte i løpet av februar-mai med 

elev, foresatte, avgiverskole, PPT (kommunal og fylkeskommunal) og evt. 

andre samarbeidspartnere, for å vurdere hvordan opplæringen skal 

tilrettelegges. 

• Opplæringsmålet vil i hovedsak dreie seg om grunnkompetanse, men full 

kompetanse drøftes. 

• PPT utarbeider en sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning etter 

opplæringslova § 5-1 som gjelder for Vg1. Sakkyndighetsarbeidet starter når 

eleven er skoleplassert. 

• For elever som søker om individuell behandling etter § 6-22, fatter Inntak og 

elevtjenester enkeltvedtak om inntak i starten av juli. 

• Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes ved 

skolen med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PPT. Frist for enkeltvedtaket 

følger forvaltningsloven § 11a (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10). 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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§ 6-35 (Vg2/Vg3) Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt 

grunnkompetanse 

 

Gjelder søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning og som på grunn av 

innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag. 

Gjelder søkere som følger et planlagt løp mot grunnkompetanse etter opplæringslova 

§ 3-3 første ledd. 

 

• Skolen kaller inn til møte med elev, foresatte og PPT i løpet av 

desember/januar for å avklare innsøking til neste skoleår og behov for 

tilrettelegging/spesialundervisning. 

• I de tilfellene hvor det er aktuelt, så utarbeider PPT en sakkyndig vurdering om 

behov for spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1 som gjelder for 

Vg2/Vg3. Sakkyndighetsarbeidet starter når eleven er skoleplassert. 

• For elever som søker om individuell behandling etter § 6-35, fatter Inntak og 

elevtjenester enkeltvedtak om inntak i starten av juli. 

• Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes ved 

skolen med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PPT. Frist for enkeltvedtaket 

følger forvaltningsloven § 11a (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10). 

 

§ 6-23 (Vg1) Søkere som har rett til særskilt språkopplæring, og som mangler 

vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene 

 

For søkere som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter 

opplæringslova § 2-8 i grunnskolen, og som mangler vurdering med karakter i mer 

enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer da på 

individuelt grunnlag ut fra en skjønnsmessig vurdering. Søkeren har rett til å bli tatt 

inn til ett av tre valgte utdanningsprogram. 

 

• Inntak og elevtjenester sørger for at skolene gjøres kjent med søkere etter § 

6-23 så fort som mulig etter søknadsfrist. 

• Førsteønske-skole kaller inn til avklaringsmøte i løpet av februar-mai med 

elev, foresatte og avgiverskole, for å vurdere hvordan opplæringen skal 

tilrettelegges. 

• Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring fattes av skolen. 

• Skolene henter ut lister fra Vigo skole over sine søkere etter § 6-8b (vedtak 

om språkopplæring) og § 6-8c (nylig ankommet), for å vurdere hvordan 

opplæringen skal tilrettelegges. 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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§ 6-25 (Vg1) og § 6-38 (Vg2/Vg3) Søkere som av andre særlige grunner må 

behandles individuelt 

 

Vilkåret er at det må foreligge tungtveiende grunner, og at søkeren må ha særlig 

behov for dette. Behov for spesialundervisning er ikke et vilkår. 

 

• Første-ønskeskole kaller inn til et møte i løpet av februar-mai med elev, 

foresatte, avgiverskole og evt. andre samarbeidspartnere for å vurdere 

hvordan opplæringen skal tilrettelegges.  

• Skolen vurderer om PPT inviteres inn i møtet. Dette avhenger av behovet for 

tilrettelegging/spesialundervisning.  

• Dersom det i løpet av skoleåret viser seg at eleven ikke har tilfredsstillende 

utbytte av ordinær opplæring, har elev en rett til vurdering av behov for 

spesialundervisning. Eleven må da henvises PPT. 

 

 

 

6.3 Ordinære søkere med behov for tilrettelagt 

opplæring/spesialundervisning, søknadsfrist 1. mars 

 

• Søkere som har dokumenterte behov for tilrettelegging/spesialundervisning 

sender skjema for tilleggsopplysninger med dokumentasjon ved innsøking. 

• Skolen henter ut oversikt fra Vigo skole over søkere med skjema for 

tilleggsopplysninger, og vurderer i samarbeid med PPT om det er behov for 

avklaringsmøte før inntak. 

• Dersom det i løpet av skoleåret viser seg at eleven ikke har tilfredsstillende 

utbytte av ordinær opplæring, har eleven rett til vurdering av behov for 

spesialundervisning. Eleven må da henvises PPT. 

 

6.4 Lærlinger/lærekandidater; for elever i Vg2/Vg3 som søker seg 

ut i lære 
 

Fagopplæring jobber med teksten her. Kommer så snart de er ferdig. 
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7 Vedlegg 

 

7.1 Opplæringsretten for ungdom og utvidet opplæringstid  

 

Dette punktet er til revisjon, men inntil revisjonene er ferdig gjelder følgende: 

 

 

Opplæringsretten for ungdom 

 

Retten til videregående opplæring for ungdom er hjemlet i opplæringslova § 3-11. 

Den omfatter ungdom som er bosatt i Agder som har fullført grunnskolen eller 

tilsvarende opplæring og ungdom som har fullført videregående opplæring i et annet 

land, men ikke får godkjent denne opplæringen i Norge. Retten er i utgangspunktet 

tre års heltids opplæring (fire dersom læreplanen krever det) - uavhengig av om 

videregående opplæring er fullført og bestått. For å ta ut retten som ungdom må den 

senest tas ut i det skoleåret eleven fyller 24 år. Retten behøver ikke gjennomføres 

sammenhengende, slik at eleven kan ha avbrudd uten tap av rett. 

Elever har brukt ett år av retten2 til videregående opplæring dersom eleven slutter fra 

og med 1. november og/eller planlagt opplæring utgjør mer enn 1/3 av timetallet fra 

et utdanningsprogram eller programområde. Ved tvil om eleven har brukt opp retten 

til videregående opplæring, vurderes dette skjønnsmessig og konkret.  

Ved fullført og bestått yrkesfaglig opplæring, har eleven rett til ett års påbygging til 

generell studiekompetanse. 

 

Utvidet opplæringstid 

 

Retten til videregående opplæring kan utvides med inntil to ekstra år enten ved 

omvalg eller ved et enkeltvedtak om spesialundervisning. Retten til utvidet 

opplæringstid gjelder også for elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk, i 

punktskrift eller særskilt språkopplæring3.   

 

Omvalg 

Elever har rett til å gjøre ett omvalg forutsatt at opplæringsretten ikke er brukt opp, og 

får da utvidet tid så de kan fullføre opplæringen4. Omvalg vil si å velge nytt 

utdanningsprogram eller programområde. Det er ingen begrensninger i antallet 

omvalg, men kun førstegangs omvalg gir rettsutvidelse.  

Det gis ett års rettsutvidelse ved omvalg etter Vg1 og inntil to år ved omvalg etter 

Vg2. På Vg3 gis det bare ett år. 

 
1 https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1 
2 https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-3 
3 https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§3-1 femte ledd 
4 https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1 fjerde ledd 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-3
https://lovdata.no/NL/lov/1998-07-17-61/§3-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
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For mer om omvalg, se https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-

og-kompetansebevis/omvalg-i-videregaende-opplaring/. 

 

Spesialundervisning 

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning5. Dette kan også gjelde i de tilfeller 

der langvarig skade, sykdom eller andre tungtveiende grunner6 fører til at eleven ikke 

kan følge et ordinært løp. 

 

En elev som har rett til spesialundervisning, har rett til videregående opplæring i inntil 

to år ekstra når eleven trenger det for å nå opplæringsmålene. Før det gis 

enkeltvedtak om utvidet opplæringstid, skal det foreligge en sakkyndig vurdering7 fra 

PPT som sier noe om de særlige behovene eleven har og om eleven har utbytte av 

mer videregående opplæring.  

 

Eleven kan få innvilget rett til utvidet tid gjennom hele utdanningsløpet gjennom hele 

året. Det betyr at noen elever vil få f.eks. Vg1 over to år, mens andre vil kunne få et 

4. og/eller 5. opplæringsår. Dersom eleven gis utvidet tid, men ikke bruker det ekstra 

opplæringsåret til å fullføre opplæringen som planlagt, vil fylkeskommunen ha rett til 

å trekke tilbake det året som er gitt. 

 

 

Har eleven enkeltvedtak om utvidet tid, er eleven å betrakte som heltidselev. Eleven 

skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder alle elever, men det 

kan fordeles over flere år. 

 

Søkere med vedtak om utvidet tid som vil påberope seg fortrinnsrett til inntak etter 

forskrift til opplæringslova §§ 6-19/6-328, benytter skjemaet Vedlegg til søknad om 

videregående opplæring. Søknadsfristen er 1. februar.   

 

Svangerskap/fødsel 

 

Elever som pga. svangerskap/fødsel må avbryte opplæringen, avtaler med skolen 

hvordan undervisningen kan tilrettelegges med sikte på å fullføre. Dersom eleven har 

behov for å bruke mer tid, må eleven søke utdanningsavdelingen om å utsette 

opplæringsretten og få reservert plass neste skoleår. Legeerklæring med termindato 

samt opplæringsplan fra skolen legges ved søknaden. 

 

 

 
5 https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-1 
6 https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§6-25 
7 https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-3 
8 https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§6-19 og https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§6-32 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/omvalg-i-videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/omvalg-i-videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/omvalg-i-videregaende-opplaring/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-1
https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§6-25
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-3
https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§6-19
https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§6-32
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Rutine spesialundervisning/utvidet opplæringstid 

 
1. Skolen skal normalt prøve ut tilrettelegging innenfor det ordinære opplæringstilbudet gjennom 

tilpasset opplæring. Det skal lages en oppfølgingsplan og denne skal evalueres.   

2. Dersom eventuelle tiltak innenfor tilpasset opplæring ikke gir tilfredsstillende utbytte, diskuteres 

saken i skolens ressursteam. 

3. Dersom skolen ikke klarer å ivareta elevens behov innen det ordinære tilbudet, varsler rektor elev 

og eventuelt foresatte og innhenter nødvendig samtykke før henvisning. Elevens/foresattes 

underskrift på henvisningen er å betrakte som et samtykke. Rektor henviser til PPT for sakkyndig 

vurdering i henhold til rutinebeskrivelsen. 

4. PPT skriver sakkyndig vurdering i henhold til sine retningslinjer, hvor behovet for 

spesialundervisning og evt. ekstra opplæringsår vurderes.  

5. Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning og eventuelt utvidet opplæringstid. 

Enkeltvedtak om spesialundervisning og utvidet opplæringstid kan fattes i ett vedtak med 

henvisning til hver sine hjemler. Det er klagerett på begge vedtakene. Dersom rektor vurderer 

avslag, sendes søknaden med rektors kommentarer til utdanningsavdelingen som behandler 

saken.  

Utdanningsavdelingen behandler søknader fra elever i friskoler og fra ungdom som ikke er i 

opplæring, f.eks. OT-ungdom. 

6. Rektor sender skriftlig beskjed om enkeltvedtaket til utdanningsavdelingen, som fører inn ekstra 

opplæringsår i Vigo.   

7. Ved innsøking neste skoleår til Vg1 og Vg2/Vg3 må eleven ved behov søke fortrinnsrett etter 

forskrift til opplæringslova §§ 6-19/6-32, jf. vedleggsskjema. Søknadsfrist er 1. februar. Kommer 

vedtak om spesialundervisning/utvidet tid etter denne fristen, må inntakskontoret få beskjed. 

8. Utdanningsavdelingen sjekker at enkeltvedtaket stemmer overens med søknad i Vigo, og gir 

eleven fortrinn i inntaket. Elev og skole får melding om inntak. Dersom enkeltvedtaket og 

søknaden ikke stemmer overens, får eleven beskjed om at det ekstra opplæringsåret som er gitt, 

trekkes tilbake. 
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