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Hvor mange av grunnskoleelevene som har fått vedtak om timer til spesialundervisning i årets 
skoleår har så langt fått disse tildelt på skolen de går på? 
 
Hvis det er et avvik: hvor mye større tilskudd til skolene hadde vært nødvendig dersom avviket 
skulle vært lukket helt?  
 
Svar 
 
Skolene i Drammen kommune fatter nesten helt uten unntak, enkeltvedtak om spesialundervisning 
som er i tråd med antall timer i sakkyndig anbefaling til PPT. Skoleåret 2021-2022 er det 899 elever 
som har mottatt spesialundervisning. 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er skolenes rådgivende og sakkyndige instans for barn, 
ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov. Dersom skolen eller foresatte er usikre på 
om en elev ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen, kan PPT kartlegge og vurdere om 
eleven har behov for spesialundervisning. Dersom eleven har behov for spesialundervisning, vil 
PPT skrive i en sakkyndig anbefaling der det står hvor mange timer med spesialundervisning 
eleven har behov for, hva det faglige fokuset for spesialundervisningen bør være og hvordan 
spesialundervisningen bør organiseres.  
 
Rektor ved skolen fatter et enkeltvedtak om spesialundervisning for eleven, på bakgrunn av det 
som kommer frem i sakkyndig anbefaling fra PPT. Skolen har ikke mulighet til å skrive et 
enkeltvedtak som avviker fra anbefalinger i sakkyndig vurderinger fra PPT med begrunnelse i at 
skolen har dårlig økonomi.  
 
Dersom det gjøres avvik fra anbefalinger i sakkyndig vurderinger i enkeltvedtaket, må det være til 
elevens beste. Det er svært sjeldent det gjøres endringer i antall timer med spesialundervisning i 
enkeltvedtaket i forhold til antall timer i sakkyndig vurdering til PPT, men det kan forekomme at 
det gjøres endringer i forhold til innhold eller organisering.  
 
Et enkeltvedtak om spesialundervisning gir foresatte rett til å klage på innholdet i vedtaket. Dette 
skal sikre at foresattes syn på saken skal tillegges vekt. 
 


