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 Høring ”Endringer i opplæringsloven og friskoleloven (Plikt til å tilby intensiv opplæring og 
 plikt til flerfaglig samarbeid) 
 
 Skolenes landsforbund vil uttrykke tilfredshet med at det innføres en plikt for skolen til å gi 
 tilbud om intensiv opplæring til elever på 1.-4.trinn som står i fare for å bli hengende etter i 
 lesing, skriving eller regning. Skolenes landsforbund er derimot ikke tilfredse med at plikten 
 ikke medfører tilgang på ekstra lærerressurser. Vi frykter at dette vil medføre at det tas 
 ressurser fra 5.-7.trinn for å gjennomføre tiltakene. Det henvises i høringen til at ”Forskning 
 finner store effekter av smågruppeundervisning for elever med svake faglige ferdigheter. 
 Dette gjelder særlig dersom undervisningen er basert på strukturerte programmer i lesing og 
 regning.” Det er derfor viktig at det tilføres skolene nok ressurser til at det er mulig å 
 gjennomføre fleksible ordninger for et intensivt opplæringstilbud, gjerne på tvers av 
 klassetrinn. Dette bør gjøres ved at ressursene øremerkes til skolenivå og ved at det settes 
 en bemanningsnorm på skolenivå. 
 

Når det gjelder punktet om plikt til flerfaglig samarbeid, så ser Skolenes landsforbund at 
dette er en regulering av oppgaver og ansvarsområder som kommunene allerede har. Der 
det er vanskelig å få dette samarbeidet til å fungere, er det oftest p.ga. manglende 
ressurser/tid hos de fagmiljøene det er ønskelig at skal være en støtte for både eleven og 
skolen. Det å få elever inn til samtaler eller utredninger hos helsesøster, pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller barnevern er 
allerede i dag vanskelig. Om ikke disse tjenestene tilføres ekstra ressurser, samtidig med at 
det innføres en plikt til samarbeid med skolene, frykter Skolenes landsforbund at tilbudet til 
elevene blir enda dårligere enn det er i dag.  
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