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Inkluderende fellesskap for barn og unge 

Avsender: Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 

1. INNLEDNING 

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet ønsker innspill på om ekspertgruppens 

kunnskapsgrunnlag og analyse oppleves dekkende for både barnehage, grunnskole, 

videregående opplæring, statlig og lokalt støttesystem. Videre ønsker vi en tilbakemelding og 

vurdering av ekspertgruppens forslag til et helhetlig system for en inkluderende og tilpasset 

pedagogisk praksis i barnehage og skole.  Det vil også være mulig å foreslå alternative forslag til 

tiltak, som kan bidra til et bedre tilrettelagt og inkluderende tilbud. Som vedlegg følger oversikt 

over spørsmålene i den digitale høringen. 

Du/dere kan mellomlagre svaret på høringsuttalelsen, og du/dere kan også hoppe over spørsmål 

underveis. 

Du finner Kunnskapsdepartementets høringsbrev nederst på siden. 

Lenke til rapporten 

Lenke til informasjon om høringskonferansene 

Takk for at du/dere tar dere tid til å delta i høringsrunden. 

2. KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Vi ønsker din/deres vurdering av om ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag som beskrives i 

rapportens Del 1, er dekkende. 

 Hvis du/dere har innspill til ekspertgruppens forståelse av INKLUDERINGSBEGREPET, kan 
du/dere utdype dette her: 

Jfr. innledningen punkt 1.7.1 i rapporten. 
 

Ingen kommentar fra instansen 

 Hvis du/dere har innspill til ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag for BARNEHAGE, kan 
du/dere utdype dette her:  

Jfr. Del 1 kapittel 2 i rapporten 
 

FUB er enig i store deler av kunnskapsgrunnlaget for barnehageområdet. 

 Hvis du/dere har innspill til ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag for GRUNNSKOLE, kan 
du/dere utdype dette her:  

Jfr. Del 1 kapittel 3 i rapporten 

http://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf
http://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/


 

Ingen kommentar fra instansen 

 Hvis du/dere har innspill til ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag for VIDEREGÅENDE 
OPPLÆRING, kan du/dere utdype dette her: 

Jfr. Del 1 kapittel 4 i rapporten 
 

Ingen kommentar fra instansen 

 Hvis du/dere har innspill til ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag for STATLIG OG LOKALT 
STØTTESYSTEM, kan du/dere utdype dette her:  

Jfr. Del 1 kapittel 5 i rapporten 
 

Ingen kommentar fra instansen 

 Hvis du/dere har innspill til ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag for REGELVERKET, kan 
du/dere utdype dette her: 

Jfr. Del 1 kapittel 6 i rapporten 
 

Ingen kommentar fra instansen 

3. ANALYSE 

Vi ønsker din/deres vurdering av om ekspertgruppens analyse av dagens situasjon er dekkende, 

jfr. kapittel 7 i rapporten. 

 Hvis du/dere har innspill til ekspertgruppens analyse av dagens situasjon, kan du/dere 
utdype dette her:  

Ingen kommentar fra instansen 

4. TILTAK OM ET HELHETLIG SYSTEM 

Vi ønsker din/deres vurdering av ekspertgruppens forslag til et helhetlig system, jfr. Del 2 

kapittel 8 i rapporten 

 Har du/dere synspunkter på ekspertgruppens forslag til et helhetlig system for en 
inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og skole, kan du/dere utdype 

dette her: 

Vi er her opptatt av hvordan du/dere vurderer helheten av tiltak. Nedenfor vil du/dere få 

anledning til å kommentere enkeltområder og tiltak. 



 

Ingen kommentar fra instansen 

5. OMRÅDER FOR TILTAK 

I rapporten beskriver ekspertgruppen flere områder med tilhørende tiltak i del 2, kapittel 8. Er 

det enkelte områder for tiltak i det helhetlige systemet du/dere har synspunkter på så kan dette 

utdypes nedenfor. 

 Synspunkter på Inkluderende og tilpasset praksis i barnehage og skole. Utdyp her:  

Jfr. punkt 8.2.1 i rapporten 
 

FUBs kommentarer, gjelder barnehage: 

FUB er enig i at de barna som trenger det mest ofte er lengst unna de som kan faget best. FUB 

er også enig i at ansatte med kompetanse og utdannelse skal ha hovedansvaret for barn med 

særskilte behov og arbeide tett på barna. Samtidig spør FUB seg om det i dette forslaget ligger 

en forventning om at det skal innføres systematisk kartlegging i barnehagen av alle barn? I så 

fall må det være klare kriterier for hva som skal kartlegges, hvem som skal utføre dette arbeidet 

og hvordan kartleggingen skal foregå. Kartlegging for FUB er ikke først og fremst standardiserte 

tester, men observasjoner utført av fagkyndige personer, som i neste omgang har kompetanse til 

å tilrettelegge et godt pedagogisk tilbud for enkeltbarn og hele barnegruppen. 

FUB spør seg også om forslaget forøvrig vil føre til mer resultatorientering i barnehagen? FUB er 

opptatt av at det ikke legges inn et annet læringsgrunnlag i barnehagen enn det som er 

beskrevet i Rammeplan for barnehagen. 

Ekspertutvalgets forslag forstås som at det skal bli flere ansatte med barnehagefaglig 

kompetanse i barnehagene. Dersom dette stemmer vil dette kunne føre til et bedre tilbud og 

flere systemiske tiltak for alle barn i barnehagen. 

 

 

 Synspunkter på Pedagogisk støttesystem i barnehager og skoler. Utdyp her:  

Jfr. punkt 8.2.2 i rapporten 
 

FUBs kommentarer, gjelder barnehage: 

FUB mener at et pedagogisk støttesystem må arbeide helhetlig med barnehagens leke og 

læringsmiljø. Dette må innebære et løft med tanke på materiell og forskningsbaserte 

arbeidsmåter. FUB er skeptisk til hvordan dette skal foregå uten ekstra ressurser. Det virker ikke 



som at Ekspertgruppen har tatt på alvor at norske barnehager er forskjellige både størrelses- og 

kvalitetsmessig. 

Mange barnehage mangler materiell og det materiellet som er i barnehagen plasseres ofte 

utenfor barnas rekkevidde(Bjørnstad, E. og Os,E: Quality in Norwegian childcare for toddlers 

using ITERS-R, 2017). For å heve kvaliteten på arbeidet er fagkompetanse en forutsetning. 

Mange av tiltakene ser ut til å gjelde store barnehager med 100 barn og flere. FUB stiller seg 

derfor spørsmål ved hvordan dette skal fungere i små barnehager og som ikke har et mangfold 

av ansatte. FUB vil derfor presisere at det er viktig at de pengene som nå er bevilget til 

bemanningsnormen, må komme på plass før en evt. omorganisering av dagens 

spesialpedagogiske system og overføring av ressurser fra PPT og Statped. FUB er enig i at det er 

den enkelte kommunes barnehagemyndighet som skal sørge for at et slikt system kommer på 

plass, og mener at det må komme på plass tydelige nasjonale føringer for å få dette til. FUB 

mener også at det er viktig at Udir legger klare retningslinjer for hvordan det pedagogiske 

støttesystemet skal organiseres og etableres. 

FUB støtter at utredningsarbeidet kan gjøres på en annen og mer forenklet måte. Sakkyndighet 

bør være en prosess som kan ivaretas parallelt med at barnet får hjelp og støtte, slik at barnet 

ikke skal vente i flere måneder med å få denne hjelpen. I tett dialog mellom fagekspert, foreldre 

og barnehagens ansatte, kan tiltakene og tilretteleggingen starte med en gang. Parallelt kan 

teamet rundt barnet arbeide med utredning og nærmere kartlegging av barnets utfordringer 

foregår, slik sikres det også kontinuitet. FUB mener at barnet får raskere god hjelp hvis arbeidet 

starter opp, det som derimot er uheldig er å fortsette med ingen tiltak eller tiltak som ikke virker. 

 

 

 Synspunkter på Varige og omfattende individuelle tiltak. Utdyp her:  

Jfr. punkt 8.2.3 i rapporten 
 

FUBs kommentarer, gjelder barnehage: 

FUB støtter forslaget, men kan ikke se at dette skiller seg ut fra dagens praksis. Se forøvrig FUBs 

kommentarer under pkt. 8.2.2 om Pedagogisk støttesystem. 

 Synspunkter på Samarbeid og kompetanseheving i barnehager og skoler. Utdyp her:  

Jfr. punkt 8.3.1 i rapporten 
 

FUBs kommentarer, gjelder barnehage: 



Forslaget er viktig og godt, og handler i stor grad om ledelse og organisering av de ansatte og 

deres kompetanse i den enkelte barnehage. Forslaget om et profesjonelt læringsfellesskap 

innebærer ikke nødvendigvis noe nytt, men beskriver en ønskelig praksis om holdninger og 

innstilling hos ansatte i barnehager til å arbeide på denne måten, og at ledelsen i barnehagen 

legger tilrette og stimulerer til læringsfelleskap. Et profesjonelt læringsfelleskap er uavhengig av 

lovendringer så vel som omorganisering av dagens spesialpedagogiske system i barnehagen. Tatt 

i betraktning de store kvalitetsforskjellene i barnehagene mener FUB mener at det må være 

tydelige nasjonale føringer og virkemidler som sikrer en slik arbeidsform i barnehagene. 

 Synspunkter på En lokal pedagogisk veiledningstjeneste. Utdyp her:  

Jfr. punkt 8.3.2 i rapporten 
 

FUBs kommentarer, gjelder barnehage: 

Vedr. forslaget om å omorganisere PPT til pedagogiske støtteenheter, er det  betimelig å spørre 

seg om hvem som i fremtiden skal utarbeide vurderinger om barns rett til særskilt hjelp og 

støtte. FUB frykter at saksbehandling/byråkratiet blir flyttet ned i barnehagen og at de ansatte 

får enda mindre tid sammen med barna. 

På lik linje med forslaget om pedagogisk støttesystem i alle barnehager, mener FUB det er viktig 

at Udir også her gir retningslinjer for hvordan denne tjenesten skal organiseres og etableres. 

Eksempelvis ser FUB for seg at veiledning på et så høyt og tungt praktisk faglig nivå er krevende, 

og at generell kursing av barnehageansatte ikke vil være tilstrekkelig. Veiledningen vil måtte 

foregå i praksis, ute i barnehagene. Å gå over i en veilederrolle vil innebære minst like mye 

arbeid for de ansatte i PPT som dagens system. Man kan tenke seg at kompetansen etter hvert 

setter seg i barnehagene, og at det slik sett kan være besparelser å hente over tid. Imidlertid vil 

det de første årene være et klart behov for ekstra resurser til veiledning. Dette må ikke 

undervurderes, spesielt hvis ikke omleggingen skal gå ut over barnas tilgang til et tilpasset tilbud 

som er utformet på et solid faglig grunnlag. 

Se forøvrig vises det til FUBs kommentarer under pkt. 8.2.2 om Pedagogisk støttesystem. 

 Synspunkter på Statlig/fylkeskommunalt tjenester. Utdyp her:  

Jfr. punkt 8.3.3 i rapporten 
 

FUBs kommentarer, gjelder barnehage: 

Dersom en slik omlegging ville innebære mer ressurser på kunnskapsarbeidet knyttet til barn 

med særskilte behov og at de ansatte kom nærmere barnehagen, ville en slik omlegging etter 

FUBs mening være positiv. 



Før 2011 var Statped organisert med 11 desentraliserte støtteenheter. Dette viste seg å 

innebære at brukerne fikk ulik kvalitet på og tilgang til tjenestene. Stortinget vedtok derfor 

dagens organisering av Statped med fire regioner som nettopp skal koordinere og sikre 

helhetlige tjenester(Meld. St. 18 (2010–2011), Læring og fellesskap). En mulig konsekvens av 

omlegging nå kan være at Statped vil bli faglig svekket, de ansatte søker seg bort og at det 

sterke fagmiljøet blir fragmentert. 

FUB er enig i at det er behov for at mer av de spesialpedagogiske ressursene brukes tett på 

barna som trenger det. FUB foreslår derfor at det i stedet kunne vært gjort om på Statpeds 

arbeidsoppgaver, bl.a. at Statped gjør mindre av forsknings- og utviklingsarbeid, og mer av 

kunnskapsarbeidet knyttet opp mot barn med særskilte behov og i tillegg flyttes nærmere 

barnehage og skole. 

FUB kan ikke se at endringene fra PPT til «et pedagogisk støttesystem i barnehager og skoler» 

representerer en løsning på problemene som skildres. FUB ser ikke at det blir noen praktisk 

forskjell mellom det nåværende PPT og en fremtidig veiledningstjeneste, forskjellen blir hvordan 

denne tjenesten arbeider. Endringen vil for mange barnehager og kommuner først og fremst 

være et navnebytte. Det som er viktig er at det omfattende og krevende sakkyndighetsarbeidet 

endres og forenkles, slik at kompetansen hos de ansatte i tjenesten blir frigjort og kan brukes 

mer direkte i arbeidet med enkeltbarnet, grupper av barn og systemet i barnehagen. Da er det 

mindre viktig hva tjenesten heter. 

Det er vanskelig å se for seg at en prosentdel av en PPT-stilling skal kunne gi bedre oppfølging 

og dekke oppgaven bedre enn i dag, spesielt med tanke på små barnehager med lite ressurser. 

For å opprettholde kompetansen er det nødvendig å sikre gode fagmiljøer. Vårt forslag er å endre 

noen av oppgavene og å anbefale nye arbeidsmåter. For å sikre tilgang til spesialkompetanse der 

det behøves, anser vi det hensiktsmessig å opprettholde spesialisttjenestene i hhv PPT og 

Statped. 

 Synspunkter på Samiske spesialpedagogiske tjenester. Utdyp her:  

Jfr. punkt 8.3.4 i rapporten 
 

FUBs kommentarer, gjelder barnehage: 

Dagens oppgaver når det gjelde spesialpedagogisk tjeneste for samiske barn er i dag organisert 

under Statped og kalles Samisk spesialpedagogisk støtte(SEAD). Det viser seg imidlertid at det 

per dags dato ikke foreligger noen oversikt over hvor mange barn som mottar spesialpedagogisk 

hjelp i barnehage eller hva slags hjelp som gis og på hvilket samisk språk. FUB har vært i 

kontakt med både Statped og Sametinget og fremmet behovet for en slik oversikt. FUB har også 

fremmet behovet for mer materiell og kartleggingsverktøy oversettes og tilpasses til samisk, for 



eksempel at tegnspråk oversettes og tilpasses til de samiske språkene. FUB kan ikke se at det vil 

være tjenelig med en overføring av disse tjenestene da FUB mener at Statpeds tjenester vil 

svekkes faglig gjennom at tjenestene splittes og en overføring til regionalt nivå, se pkt. 8.3.3. 

 Synspunkter på Nødvendige regelverksendringer. Utdyp her:  

Jfr. punkt 8.4 i rapporten 
 

FUBs kommentar, gjelder barnehage: 

Rettigheten som alle barn har til et godt barnehagetilbud som ivaretar barnets behov og 

utvikling, gjelder også barn med behov for ekstra hjelp og støtte. 

FUB mener imidlertid at utvalgets forslag om hva som skal erstatte retten til spesialpedagogisk 

hjelp er vage og at det ikke kommer fram noen gode alternativer. Det er etter FUBs mening 

oppsiktsvekkende at Ekspertutvalget foreslår å fjerne en rettighet uten at det er 

konsekvensutredet. Disse barna er de mest sårbare i barnehagen og mange foreldre opplever at 

det å ha en rettighet har vært avgjørende for å bli lyttet til i de mange fasetter av irrganger i den 

kampen det kan være at barnet skal få god spesialpedagogisk hjelp. Gjennom kontakten med 

foreldrene erfarer FUB erfarer at det er utfordrende å få et godt spesialpedagogisk tilbud for 

barna når det gjelder omfang, at hjelpen gis av assistenter selv om det skal gis av pedagog, at 

det er mye fravær og at det er vanskelig å få planer og beskrivelser av innholdet fra barnehagen. 

Det kan være behov for å løse utredningsarbeidet på andre måter enn i dag, men det står ikke i 

motsetning til å beholde retten eller å utrede følgene av å ta den bort. Det essensielle er at 

barnet får den støtten og hjelpen trenger. 

Foreldrene må ha en rett til at barnehagen skal gi alle barn et godt tilbud, og det kan være en 

fordel at det blir færre enkeltvedtak. Den nye rammeplan er spesifikk og det kommer tydelig til 

uttrykk hvilke rettigheter barn i barnehagen har. Men en evt. fjerning av rettigheten til 

spesialpedagogisk hjelp forutsetter at barnehagemyndigheten må gi et tilbud i tråd med en evt. 

veileder til rammeplanen og at Fylkesmannen må ha tilsyn. Kartleggingen må foregå for alle 

barn, men det må være klare kriterier for hva som kartlegges, hvem som skal utføre den og 

hvordan kartleggingen skal foregå. Dersom barnehagen mener at det må settes inn tiltak, må 

dette registreres. Kartlegging innebærer ikke nødvendigvis tester, men snarere observasjoner og 

et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud av og for enkeltbarn og barne-gruppen. 

Dersom det ikke skal være behov for en egen rettighet må klageretten ivaretas når barnet ikke 

får det tilbudet det skal ha. 

I det videre arbeidet med Ekspertutvalgets rapport er det viktig at ikke først og fremst vil handle 

om rett eller ikke rett, men om hvordan benytte ressursene som allerede finnes, slik at 

eksperthjelpen kommer tettere på barna som trenger det mest. Ved at det blir flere ansatte og 

flere med god kompetanse, kan alle barn få et bedre tilbud og systemiske tiltak 



 Synspunkter på Andre nødvendige tiltak. Utdyp her: 

Jfr. punkt 8.5 i rapporten 
 

FUBs kommentarer, gjelder barnehage: 

FUB stiller seg bak forslaget om at barnehagelærerutdanningen må sikre at barnehagelærere får 

nødvendig spesialpedagogisk kompetanse gjennom grunnutdanningen. 

FUB er skeptisk til en registrering av utdanningsdata på individnivå uten at det er gitt noen 

føringer for kvaliteten også sett opp mot bestemmelser om lagring av personopplysninger m.m. 

Det finnes per d.d. for eksempel ikke kriterier for hva som kartlegges, hvem som skal utføre den 

og hvordan kartleggingen skal foregå. Som ekspertgruppen påpeker i sin rapport foreligger det 

per dags dato for eksempel ikke et spesifikt kartleggingsverktøy for språkkartlegging, men at den 

må ses i en helhetlig sammenheng. Som ekspertgruppen også påpeker må dette arbeidet skje i 

nært samarbeid med foreldrene. 

6. IMPLEMENTERING 

 Er det noen av områdene for tiltak eller enkelttiltak (fra spørsmålet over), som dere mener 
bør prioriteres?  

Jfr. rapportens kapittel 8 
 

FUB mener at tiltakene om å få fagkompetanse og eksperthjelp nærmere barna, bør prioriteres. 

De viktigste tiltakene er etter FUBs mening å sørge for at hjelpen til barn med behov for særskilt 

støtte utføres av pedagoger og at både veiledningen og selve hjelpen gis i barnets 

barnehagemiljø. Det blir viktig at det lages et kompetansesystem for alle regioner i landet som 

når fram til barna det gjelder. Slik det er beskrevet i Ekspertutvalgets rapport, synes FUB det er 

uklart hvordan det er tenkt at hjelpen skal komme nærmere barna. 

 Er det enkelte av ekspertgruppens forslag som ikke bør gjennomføres? Evt. hvorfor ikke?  

Jfr. rapportens kapittel 8 
 

FUB støtter ikke en omorganisering av Statped og PPT slik den er foreslått, se pkt 8.3.3. 

 Hva er forutsetningene for en vellykket implementering av det nye helhetlige systemet i 
barnehager og skoler? 

FUBs kommentarer, gjelder barnehage. Forutsetningene er flere, bl.a.: 



at forslag 8.2.1 om særskilt tilrettelegging, lærere med godkjent utdannelse og kartlegging ikke 

berører bemanningsnormen, ikke fører til kartlegging av barn med utgangspunkt i standardiserte 

tester og ikke fører til en resultatorientering av barnehagen. 

at forslag 8.2.2 om etablering av et pedagogisk støttesystem i alle barnehager følges opp med 

nasjonale føringer. Dette avhenger av god faglig og bevisst ledelse av styrer/leder i barnehagen, 

samt et kontinuerlig holdningsarbeid blant de ansatte om bruken av felles fagressurser i 

institusjonen. 

at forslag 8.3.1. om samarbeid og kompetanseheving i barnehagen fører til at midlene faktisk blir 

frigjort og tilført ansatte i barnehagen. I tillegg mener FUB at lærerutdannelsen får mer av det 

spesialpedagogiske faget i lærerplanen, og at det i første omgang gis som en desentralisert 

utdannelse av allerede utdannede lærere. 

at forslag 8.3.2. om en lokal pedagogisk veiledningstjeneste i kommunen får tilsatt fagfolk med 

ekspertkompetanse, og at denne kompetansen i større grad kommer barna som har behov for 

det til gode 

For å sikre tilgang til spesialkompetanse der det behøves, anser vi det mest hensiktsmessig å 

opprettholde spesialisttjenestene i hhv PPT og Statped. For å opprettholde kompetansen er det 

nødvendig å sikre fagmiljøene disse er avhengig av. 

at forslag 8.3.3. om statlige/fylkeskommunale spesialpedagogiske tjenester kan innebære at 

tjenesten blir fragmentert. det er viktig at tjenesten beholder solide faggrupper som kan 

videreutvikle og operasjonalisere kompetanse og kunnskap, slik at det kommer sektoren og 

barna direkte til gode. 

at forslag 8.3.4. om samiske spesialpedagogiske tjenester gjøres i samarbeid og forståelse med 

Sametinget. 

Vedr. forslag 8.4. om nødvendige regelverksendringer, må det utarbeides en 

konsekvensutredning. FUB mener det er uheldig å avskaffe en rettsikkerhetsgaranti for barn uten 

at konsekvensene er utredet først. I tillegg er det viktig at det videre arbeidet med 

Ekspertutvalgets rapport ikke vil komme til å handle om rett eller ikke rett, men om hvordan 

benytte ressursene som allerede finnes, slik at eksperthjelpen kommer tettere på barna som 

trenger det mest. 

forslag 8.5.2. om registrering av utdanningsdata på individnivå, se pkt. 8.5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Har du/dere forslag til alternative tiltak og systemendringer, som kan bidra til et bedre 
tilrettelagt og inkluderende tilbud enn i dag?  

Dersom du/dere har forslag til andre alternative tiltak vil vi gjerne få høre om det. 
 

Ingen kommentar fra instansen 

 Har du/dere forslag til digitaliseringstiltak som kan støtte opp under god inkludering, 
utvikling og læring?  

Ingen kommentar fra instansen 

7. AVSLUTTENDE SPØRSMÅL OG KOMMENTARER 

 I hvilken grad er du/dere enige i ekspertgruppens forslag til et nytt helhetlig system?  

Med de forutsetninger gruppen legger til grunn i rapporten vil vi gjerne vite i hvilken grad 
du/dere støtter ekspertgruppens forslag. 
 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Har du/dere andre kommentarer, kan disse gis her:  

Ingen kommentar fra instansen 


