
Til [navn] kommune  Dato:

Barnets navn: 
Fødselsdato: 

Krav om at kommunen undersøker behov for 
spesialpedagogisk hjelp 

Du må først si noe om bakgrunnen for hvorfor du ber om en undersøkelse. 
Hvordan oppdaget du eller fkk mistanke om at barnet kan ha behov for 
spesialpedagogisk hjelp?

Jeg/vi ber derfor kommunen foreta de nødvendige undersøkelsene for å fnne ut 
om [barnets navn] har behov for spesialpedagogisk hjelp.  

Hilsen



Hva sier loven? 

Opplæringsloven § 5-7 
Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk 
hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa
kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og 
liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den 
pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans.

For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5 andre 
leddet i lova gjeld så langt det passar.

Opplæringsloven § 5-4
Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er 
nødvendige for å fnne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva 
opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng 
spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen 
skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære 
opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir 
gjort sakkunnig vurdering.

Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i 
gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå 
foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og 
§ 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg 
kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir 
gjort vedtak.

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 syn.
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