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EIGERSUND KOMMUNE
Kultur- og oppvekstavdelingen

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE
(Bjerkreim – Eigersund – Lund – Sokndal)

Individuell opplæringsplan 
IOP skat værf fn kortfattft oi praktlsk ptan tlt ghjftp l ptantfiilni13 ijfnnomførlni oi fvatufrlni av opptærlnifn for å slkrf at 
ftfvfns opptærlnistltbud samsvarfr mfd fnkfttvfdtakftf 

Elevens navn Fødselsdato Tidsrom

Skole Årstrinn 

Stfd:  Dato: Ansvartli for utarbfldftsfn av IOP_______________________________________

Undfrskrlft av rfktor:_________________________________________________________

Vedtak om spesialundervisning datert:                                                           Samlet antall årstimer med spesialunderv.:

Kort oppsummfrlni av lnnghotdft l fnkfttvfdtakft:

Fai/områdf ftfvfn ghar spfslatundfrvlsnlni 
oi fvfntufttf avvlk l faift l forghotd tlt LK06f

Orianlsfrlni l dft fnkfttf fai/områdf Omfani l dft fnkfttf fai/områdf



Opptærlnifn skat værf l samsvar mfd Lærfptanvfrkft for Kunnskapstøftftf Lærfptanvfrkft for Kunnskapstøftft omfattfr dfn 
ifnfrfttf dftfn av tærfptanfn13 prlnslpp for opptærlnifn13 tærfptanfnf for fai oi fai- oi tlmffordftlnifnf  

Dfn lndlvldufttf opptærlnisptanfn (IOP) omfattfr df faifnf/områdfnf ghvor ftfvfn skat gha spfslatundfrvlsnlnif For øvrli føtifr 
ftfvfn df ordlnærf tærfptanfnf for faif Dfr ftfvfn føtifr tærfptanfnf for fai futtt ut13 vlt IOP-fn omghandtf orianlsfrlni13 bruk av 
særskltt kompftansf oi/fttfr særsklttf ghjftpfmldtfrf

Orlilnatfn tfiifs l ftfvmappfn13 kopl sfndfs forfsatt oi PPTf Dfrsom ftfvfn ghar IP13 kan dfn fvfntuftt værf ft vfdtfii tlt dfnnff 
Etfvfr som får fnkfttvfdtak mldt l årft13 ghar rftt tlt å få utarbfldft IOP forttøpfndff

Etfvfr som ghar IOP får ny vfd oppstartfn av ft skotfårf Dft anbffatfs at måtfnf l fmnfptanfnf vurdfrfs for tærlni13 undfrvfls 
sammfn mfd forftdrf oi fvfntuftt ftfvf 



FAG:                                                                          Utarbeidet av:             

Mål i fag
Skriv inn ett og ett fag hvor eleven har spesialundervisning. Er det fere hovedområder i faget legges inn fere linjer.( se eksempel 
på utfylling)

Hovedområde i 
faget(Læreplan  
verket for 
Kunnskapsløftet

Læringsmål, målene 
er i samsvar med 
Læreplanverket for 
trinn ___ i  
Kunnskapsløftet

Innhold i opplæringen, 
hva skal det arbeides 
med

Arbeidsmåter, 
hvordan skal det 
arbeides for å oppnå
målene

Evaluering høst
Oppnådd13 dftvls 
oppnådd13 lkkf 
oppnådd13 lkkf 
arbfldft mfd13 må
vldfrfførfs        

Evaluering vår



Andre kommentarer/særlige forhold 
Beskriv eventuelt tilpassing innen den ordinære opplæringen i fag eleven ikke har vedtak om spesialundervisning.

Hvordan skal en evaluere om målene er oppnådd.

Organisering, hvordan skal opplæringen organiseres

Utarbeidelse av planen:

Ansvarlig/e for arbeidet

I samarbeid med foresatte:
Opplæringsloven §5 - 4
Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til 
eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira synf



Emneplan med mål for elever med store avvik  
 Noen elever har behov for mål som forutsetter et alternativt innhold i større deler av opplæringen. Disse 

målene kan være knyttet til ferdigheter på områder som for eksempel: Egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og 
helse). Kommunikasjon (å kunne gjøre seg forstått og forstå andre). Nærhet og samhørighet (å ha kontakt med og tilhørighet 
til andre mennesker). Verdsatte sosiale roller. Praktiske ferdigheter.

Læringsmål Arbeidsmåter Organisering

Andre kommentarer/særlige forhold

Utarbeidelse av planen:

Ansvarlig/e for arbeidet

I samarbeid med foresatte:
Opplæringsloven §5 - 4
Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal 
leggjast stor vekt på deira synf





Emneplan med mål for utvikling av  sosial kompetanse

Læringsmål

Arbeidsmåter

Organisering



Andre kommentarer/særlige forhold

Utarbeidelse av planen:
Ansvarlig/e for arbeidet
I samarbeid med foresatte:Opplæringsloven §5 - 4
Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira synf



EmneplanDenne planen kan benyttes av barn i førskolealder og elever som også må legge inn disse utviklingsområdene som viktige 
opplæringsmål i skoletida. I tillegg kan en bruke halvårsplanene for fag som de er utarbeidet i delplan 2 til IOP.

Skole:                                          år:

Navn Fødselsdato

                   Emne                                                              Evaluering
Grunnleggende 
ferdigheter

Delmål                                           metode              Evaluering
Høst /vår

Sansing/ motorikk

Kommunikasjon 
Språk – begrep

Sosialt samspill /
Emosjonell utvikling

Lekeferdighet / 



konstruksjonsevne / 
kreativitet

Selvhjulpenhet / 
ADL

Bruk av 
hjelpemidler,
arbeidsmåter
Organisering

Utarbeidelse av planen:

Ansvarlig/e for arbeidet

I samarbeid med foresatte:
Opplæringsloven §5 - 4
Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til 
eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira synf
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