
       
       
E-postadresse: 
sfropost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 59 
4001 Stavanger 

 Besøksadresse: 
Lagårdsveien 44 
 

 Telefon: 51 56 87 00 
www.statsforvalteren.no/ro 
 
Org.nr. 974 763 230 

  Vår dato:  Vår ref: 

  21.04.2021  2021/4175 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Kontakt saksbehandler 

 Thomas Wegner Thomassen, 51 56 87 28 
  
 
 
  

Karmøy kommune 
Postboks 167 
4291 KOPERVIK 
 
 

  

 

Ressurssituasjonen ved Norheim skole skoleåret 2021-22 

Statsforvalteren viser til brev av 13.02.2021, signert av leder SU/SMU og rektor ved Norheim skole. 
SU og SMU ytrer bekymring for ressurssituasjonen neste skoleår. De mener at de tildelte ressursene 
ikke er tilstrekkelige til å oppfylle krav i opplæringsloven, knyttet til gruppestørrelse, tilpasset 
opplæring, intensiv opplæring og aktivitetsplikten etter opplæringsloven § 9A-4. 
 
Kommunen som skoleeier har ansvar for at Norheim skole følger opplæringsloven. Kravene til 
tilpasset opplæring, spesialundervisning og aktivitetsplikten er regulert med ulik grad av rettigheter 
til elevene.  
 
Tilpasset opplæring er ikke en individuell rett, men en systematisk tilnærming for å gi alle elever en 
opplæring som er tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger. 
 
Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, herunder den tilpassede 
opplæringen, har rett til spesialundervisning. I slike tilfeller skal PPT gjøre en sakkyndig vurdering og 
kommunen/skolen fatte et enkeltvedtak med klagerett for den enkelte elev. Et slikt vedtak skal være 
i tråd med den sakkyndige vurderingen. Det er klagerett til Statsforvalteren på vedtaket og 
kommunen/skolen kan ikke bruke økonomi som argument for ikke å gi eleven det tilbudet PPT tilrår. 
 
Dersom elever opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, kan eleven eller foresatte henvende 
seg direkte til Statsforvalteren etter å først ha kontaktet skolen. I slike tilfeller vil Statsforvalteren 
fatte et vedtak der vi vurderer om skolen har oppfylt aktivitetsplikten. Dersom vi kommer fram til at 
skolen ikke har gjort det, vil vi fatte et vedtak der vi pålegger skolen å sette i verk tiltak for at eleven 
skal få oppfylt retten til et trygt og godt skolemiljø. 
 
Statsforvalterens tilsyn er risikobaserte. Vi registrerer denne henvendelsen i vårt system for 
kartlegging av risiko. Foreløpig vurderer ikke Statsforvalteren å åpne tilsyn med skolen på disse 
områdene.  
 
Når det gjelder gruppestørrelse angir den forholdet mellom ordinære undervisningstimer og 
elevtimer. Dette innebærer blant annet at timer til spesialundervisning, særskilt språkopplæring, 
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fratrekk for kontaktlærerfunksjonen og senioravtaler er trukket fra. Ordinære årstimer gir med det 
et godt bilde av ressurssituasjonen ved en skole. 
 
Statsforvalteren i Rogaland foretar hvert år en kontroll av gruppestørrelse basert på GSI-tall. Disse 
tallene har telledato 1. oktober, men blir ikke publiserte før i desember. Inneværende skoleår er 
Norheim skole innenfor normen om gruppestørrelse både på 1.-4. trinn og på 5.-7. trinn. 
 
På bakgrunn av henvendelsen ber vi Karmøy kommune om en redegjørelse for 

1. gruppestørrelsen for begge hovedtrinn per 01.09.2021 
2. ressurssituasjonen knyttet til tilpasset opplæring, intensiv opplæring og aktivitetsplikten, for 

skoleåret 2021-22 
 
Vi ber om at redegjørelsen og utregning av gruppestørrelse oversendes så raskt som mulig 
etter 01.09.2021, og senest 10.09.2021. 
 
Statsforvalterens forespørsel er hjemlet i opplæringsloven § 14-1. 
 
 
Med hilsen 
 
Marianne Skogerbø 
Utdanningsdirektør 

  
 
Thomas Wegner Thomassen 
seniorrådgiver 
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