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-gode muligheter



§ 5-1 Rett til spesialundervisning

« Dersom du ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær 

undervisning har du rett på spesialundervisning etter 

sakkyndig vurdering fra PPT»

For å få en rett/ vedtak til 

spesialundervisning/hjemmeundervisning må du henvises 

til PPT.

Opplæringsloven



§3-1 i Opplæringsloven «Rett til videregående opplæring for ungdom»

- Du har rett til 3 års videregående skolegang på full tid i 3 år

- Tiden kan økes om du har behov for det- sakkyndig vurdering fra PPT

- Retten må tas ut før du fyller 24 år om ikke annet er avtalt, dersom du er 

mer enn 24 år begynner voksenretten.

Opplæringsloven



• PPT må noen ganger innhente kompetanse utenfra, som feks. fra statlig 

kompetansesenter, helsetjenesten, spesialisthelsetjenesten eller andre 

kommunale tjenester.

• Samtale med foresatte, elev og skolen

• PPT må vurdere både om fritak fra opplæringsplikten er forsvarlig, og 

hvilket omfang fritaket ev skal ha. 

Krav til sakkyndig vurdering



• Sakkyndig vurdering og vedtak

• Elever som gis rett til fritak fra opplæringsplikten  (tid/fag) følger ikke 

ordinær opplæring. Vedtaket etter § 5-1 må synliggjøre organiseringen og 

innholdet i den opplæringen eleven får. Eleven får to vedtak

• et hjemlet i § 5-1 (spesialundervisning)

• et hjemlet i § 2-1 fjerde ledd ( rett og plikt til 10 år skolegang)

Spesialundervisning



…. Men på hvilken måte

- Skolen skal ta hensyn til elevens forutsetninger

- Alle har rett på tilpasset opplæring

- Alle som ikke har utbytte av ordinær opplæring har rett til 

spesialundervisning

- Informere om ME foreningen sin skolepakke

Ja til skole….



• Den kognitive funksjonen blir berørt og påvirker sykdomsbildet i varierende 

grad og fra dag til dag. Det er avgjørende at de voksne lærer seg «å lese» 

eleven for å gi de beste tiltak.

• Svikt i  korttidsminne

• Konsentrasjonsvansker/oppmerksomhetsvikt

• Oppfølging i friminutt

• Sensibel for lyd /lys

• Blir fort sliten av å skrive /lese

• Kapasiteten minsker og «harddisken» blir fort full

• Vanskelig å ta valg

• Kognitiv utmattelse +  fysisk aktivitet ( er lik) en sluttsum

Opplæring og tilrettelegging 



• Fysisk tilrettelegging

• Mulighet for skjerming (gr.rom, hvilerom, som demper lyd og mulighet for å 

dempe lys) ikke langt fra kl.rommet

• Plassering i klasserommet

• Dobbelt sett med bøker – tilgang på pc/ Ipad

• Fritak for deler av opplæringa?

• Skyss

IOP som bygger på pedagogisk 

rapport og sakkyndig vurdering



• Tilrettelegging for læring

• Motivasjon for læring. Fokuser på det som fungerer

• Dagsplan med god oversikt, visualiser, avgrens oppgavene

• Forutsigbarhet / tydelige beskjeder, kun en ad gangen

• Ha  flere korte undervisningsøkter framfor en lang økt

• Benytt tidspunkt på dagen når læringsvinduet er åpent

• Reduser stress

IOP forts.



• Hvor mange undervisningstimer  pr. uke ( se vedtak)

• Begrense fag ut i fra interesse, avgrense forventninger

• Etter ferie er det viktig og ikke legge listen for høyt

• En kan tro at en orker så mye mer når en er uthvilt

• Si aldri « Gjør det du orker/ greier»

IOP, organisering



Skolen som knutepunkt i samarbeidet rundt eleven

• Elever med CFS/ME  har sammensatte vansker som krever utredning av 

flere etater og profesjoner. Det er viktig å komme fram til gode modeller for 

hvordan PP-tjenesten, skolen og kommunens samordningsenhet kan 

koordinere sine tjenester med støtteapparatet rundt seg.( Ansvarsgruppe)

• Skolen må sørge for å sette av tilstrekkelig tid til internt samarbeid i 

tilretteleggingen. Det må også være satt av tid til eksternt samarbeid.

• Det er viktig at elever med CFS/ME  oppfattes som hele skolesystemets 

ansvar – og ikke den enkelte lærers ansvar.

• Kontinuerlig foreldredialog (arbeidsmøter, jevnlig tilbakemelding, mail/SMS 

etc. Faste kontaktpersoner

Videre oppfølging



• http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/

• Barn og unge med CFS/ME, Informasjon og råd

• www.me-foreningen.no

• Myalgisk Encefalopati (ME)- informasjon til skole

av spesialpedagog Siw Risøy

Referanser



Takk for oppmerksomheten


