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Nettbasert skole 

Vi viser til deres henvendelse i desember i fjor. Kunnskaps- og integreringsminister Guri 

Melby har bedt oss i avdeling for barnehage og grunnskole om å svare på deres e-post. Vi vil 

først og fremst beklage at det har tatt oss så lang tid å svare dere. Departementet mottar 

svært mange henvendelser for tida. 

 

I deres henvendelse fremmer dere forslag om en heldigital skole for kortere eller lengre deler 

av det totale skoleløpet, for elever med ME. Departementet har flere aktuelle prosesser på 

gang der denne problemstillingen er relevant.  

 

Utdanningsdirektoratet har i dag et eget rundskriv som omhandler rett til opplæring i 

barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom. Departementet mottok i 

desember 2019 en utredning - NOU 2019: 23 - med forslag til en helt ny opplæringslov for 

grunnopplæringen. Dagens opplæringslov har ingen egen bestemmelse om opplæring i 

hjemmet ved sykdom, men det følger av forarbeidene til loven at kommunen eller 

fylkeskommunen kan være forpliktet til å gi opplæring andre steder enn i skole. I arbeidet 

med ny opplæringslov vurderer departementet om dette skal tas inn i loven.  

 

Flere tiltak som ble lagt fram i Meld. St. 6 (2019 - 2020) Tett på – tidlig innsats og 

inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO skal bidra til at god kompetanse er tett på 

elevene. Dette skal blant annet gjøres gjennom et stort og varig kompetanseløft i 

spesialpedagogikk som er satt i gang høsten 2020 for kommuner og fylkeskommuner. 

Kompetanseløftet omfatter ansatte i barnehage, skoler, PP-tjenesten og andre tjenester i 

laget rundt barna og elevene. Målet er å bidra til tilstrekkelig kompetanse i barnehagene, 

skolene og støttesystemene for å fange opp og følge opp barn og elever med behov for 

særskilt tilrettelegging. 
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Side 2 
 

 

Det er et også et mål å styrke samarbeidet mellom de ulike offentlige tjenestene i laget rundt 

barna, noe dere også peker på i deres henvendelse. Regjeringen har nylig hatt på høring 

forslag til lovendringer for å styrke de ulike velferdstjenestenes plikt til å samarbeide, og et 

konkret lovforslag om at kommunen skal ha plikt til å samordne tjenestetilbudet. For familier 

med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, har 

regjeringen foreslått å innføre rett til barnekoordinator. Høringsuttalelsene vurderes nå av de 

relevante departementene, med mål om å fremme en proposisjon for Stortinget denne våren 

 

Ett av forslagene i NOU 2019: 23 var å innføre en mer åpen og fleksibel regel for bruk av 

fjernundervisning. I høringen mottok departementet mange innspill som vil vurderes i 

forbindelse med oppfølging av forslaget. I samme tidsperiode har vi også fått mye erfaring 

knyttet til hjemmeopplæring og fjernundervisning. Departementet tar sikte på å følge opp 

forslaget om regelendringer knyttet til fjernundervisning i en egen prosess med mål om legge 

fram en lovproposisjon våren 2021 og ikrafttredelse av eventuelle endringer i både 

opplæringsloven og friskoleloven høsten 2021. 

 

Alle elever skal ha en tilpasset opplæring, og elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte 

av den ordinære opplæringen har krav på spesialundervisning. Elevenes behov for 

tilpasninger ved langvarig sykdom vil være ulike, og elevene må møtes på en måte som 

sikrer at deres individuelle behov, ønsker og mulighet for læring og sosiale fellesskap blir 

ivaretatt så langt som mulig. Fordi hver enkelt elevs situasjon er unik, er det viktig at skolen 

har god dialog og samarbeider med eleven selv og elevens foreldrene om situasjonen og om 

mulige løsninger. Det er egne krav til saksbehandling knyttet til spesialundervisning som skal 

sikre at dette blir fulgt opp på en god måte.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Borghild Lindhjem-Godal (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Marte Heggelund 

seniorrådgiver 
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