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Høring - Rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging
Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, som ble ledet av
professor Thomas Nordahl, leverte sin utredning Inkluderende fellesskap for barn og unge
4. april 2018. Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten på høring.

Bakgrunn
I mars 2017 ble det nedsatt en ekspertgruppe som skulle vurdere tilbudet til barn og unge
med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.
Overordnet mål med ekspertgruppens arbeid var å bidra til at barn og unge med behov for
tilrettelagte tiltak, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever
økt inkludering i barnehage og skole. Gruppen skulle gi nasjonale og lokale myndigheter og
aktører et grunnlag for å velge de best egnede inkluderende virkemidler og tiltak.

Ekspertgruppens rapport
Ekspertgruppen har hatt en bred gjennomgang av eksisterende kunnskapsgrunnlag på feltet.
Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, konkluderer ekspertgruppen bl.a. med at det
spesialpedagogiske systemet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging er lite
funksjonelt og fungerer ekskluderende, og at mange i barnehage og skole møter ansatte
uten eller med mangelfull pedagogisk kompetanse. Videre mener ekspertgruppen at tiltak
iverksettes for sent, og at både PP-tjenesten og Statped ikke er tilstrekkelig nær praksisfeltet.
Det brukes for mye tid på sakkyndige vurderinger, og en relativt liten andel av ressursene går
til direkte veiledning og støtte til lærere/ansatte og til den pedagogiske tilretteleggingen for
barna.
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Høring og høringskonferanser
Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i
ekspertgruppens rapport Inkluderende fellesskap for barn og unge.
Høringsfristen er onsdag 15. august 2018. Av hensyn til fremdriften ber vi om at høringsfristen overholdes. Vi oppfordrer også de høringsinstanser som har anledning til å sende inn
høringssvar så snart som mulig, slik at Utdanningsdirektoratet kan begynne oppsummeringen av uttalelsene. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.
Høringsuttalelsene må avgis digitalt på Utdanningsdirektoratets hjemmeside:
udir.no/om-udir/hoyringar/
Kunnskapsdepartementet ønsker synspunkter på og vurderinger av om ekspertgruppens
kunnskapsgrunnlag og analyse er dekkende for både barnehage, grunnskole, videregående
opplæring, statlig og lokalt støttesystem.
Videre ønsker departementet vurderinger av ekspertgruppens forslag til et helhetlig system
for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og skole. Det er også
ønskelig at høringsinstansene vurderer alternative tiltak og systemendringer som kan bidra til
et bedre tilrettelagt og inkluderende tilbud. Som vedlegg følger oversikt over spørsmålene i
den digitale høringen.
Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/
virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det, er velkomne til å sende inn
høringsuttalelse. Det anmodes om at kommuner, fylkeskommuner og større private
barnehageeiere koordinerer eventuelle innspill fra sine barnehager og skoler i felles
høringsuttalelser.
Det blir arrangert høringskonferanser i Oslo (28. mai), Tromsø (19. juni) og Trondheim (20.
juni). Tidspunktene for konferansene er kl. 11.30 – 16.00. Nærmere informasjon vil bli lagt ut
på Utdanningsdirektoratets nettside: http://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/
Vi oppfordrer høringsinstanser til å delta på konferansen i sin region.
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