
 

 

 

 

 

 

Modellkommuneprosjekt 

Inkludering på alvor 
 

Prosjektplan for Indre Fosen kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versjon 3.0 



 
2 

 

Innhold 

1 Mål og rammer ................................................................................................................................ 3 

1.1 Bakgrunn ................................................................................................................................. 3 

1.2 Definisjon ................................................................................................................................. 4 

1.3 Menneskesyn........................................................................................................................... 6 

1.4 Modellkommuneprosjektet Inkludering på alvor ................................................................... 6 

1.5 Effektmål ................................................................................................................................. 6 

1.6 Resultatmål .............................................................................................................................. 7 

1.7 Risikoanalyse ........................................................................................................................... 8 

1.8 Rammer ................................................................................................................................... 8 

2 Organisering .................................................................................................................................... 9 

2.1 Prosjektledelse ........................................................................................................................ 9 

2.2 Øvrige roller ............................................................................................................................. 9 

3 Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler .............................................................................. 12 

3.1 Beslutningspunkter................................................................................................................ 12 

3.2 Oppfølging ............................................................................................................................. 12 

3.3 Milepæler .............................................................................................................................. 13 

4 Økonomi ........................................................................................................................................ 16 

5 Litteraturliste ................................................................................................................................. 17 

6 Vedlegg .......................................................................................................................................... 18 

6.1 Søknad om deltakelse i modellutprøvingsprosjektet Inkludering på alvor ........................... 18 

 

  



 
3 

 

1 Mål og rammer 

1.1 Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å planlegge og 
gjennomføre et prosjekt over to barnehage-/skoleår for å styrke innsatsen med inkludering 
og tilpasset opplæring. 
 
Rissa kommunestyre vedtok høsten 2016: 

• Skolene skal – i nært samarbeid med PPT – jobbe fram mot en målsetning om at alle 
elever skal inkluderes i klassemiljøet, og lykkes i klassefellesskapet.  

• De ressursene som i dag brukes til spesialundervisning i mindre grupper, skal i størst 
mulig grad brukes i klassen.  

• Minoritetsspråklige elever skal inkluderes i klassen sin så snart det er forsvarlig.  
• Alle elevene skal få faglige utfordringer tilpasset sitt nivå. 

 
Fellesnemnda i Indre Fosen sluttet seg til denne målsettingen høsten 2017. 
Selv om kommunestyrevedtakene gjelder grunnskole, er det full politisk enighet om at vi skal 
jobbe med inkludering gjennom hele oppvekstløpet. 
 
Rektorene i grunnskolene i Indre Fosen, leder for voksenopplæringa og leder i PPT ble i 
felles rektormøte 26. april 2017 enige om følgende: «For å nå målsettingen om et 
inkluderende barnehage- og skolemiljø i Indre Fosen kommune, setter vi i gang Prosjekt 
inkludering. Dette var før vi var klar over initiativet som ville komme fra Fylkesmannen. Det 
ble laget en enkel skisse for den innledende fasen:  
 

1. «Det nedsettes ei prosjektgruppe der alle de fire enhetene i oppvekstsektoren i Indre 
Fosen er representert. Arbeidstakerne deltar gjennom sine tillitsvalgte. 

2. Eksisterende eller nye spesped-nettverk innenfor enhetene grunnskole og barnehage 
fungerer som referansegruppe(r) for prosjektgruppa. Det kan også være andre 
referansegrupper.  

3. Prosjektidé og sammensetning av prosjektgruppa drøftes i oppvekstutvalget 23. mai.  
4. Etter dette møtet etableres prosjektgruppa, som utarbeider forslag til mandat.  
5. Prosjektgruppas mandat vedtas av oppvekstutvalget 20. juni, ev. i slutten av august, 

dersom det blir for knapp tid til å utarbeide mandatforslaget før sommeren.»  
 
Prosjektidéen ble drøftet i arbeidsgruppe oppvekst for Indre Fosen 5. mai 2017. 
Arbeidsgruppa støttet at oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune skulle ha fokus på 
inkludering i årene framover. Arbeidsgruppas mandat var å jobbe med omstillingsplanen for 
oppvekstsektoren i prosessen med å slå sammen de to kommunene Leksvik og Rissa. 
Arbeidsgruppa besto av fire hovedtillitsvalgte fra de de største fagforeningene i 
oppvekstsektoren, og ledere fra skoler, barnehager, PPT og voksenopplæring og 
innvandringstjeneste.  
 
Oppvekstutvalget for Indre Fosen drøftet saken i møte 23. mai 2017. Utvalget ga prosjektet 
sin fulle tilslutning. På dette tidspunktet var man også blitt oppmerksom på muligheten for å 
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søke om å bli modellkommune. Oppvekstutvalget oppfordret administrasjonen til å søke om 
at Indre Fosen kunne bli en av de tre modellkommunene i (Sør-)Trøndelag. 9. juni 2017 
sendte Rissa kommune – på vegne av Indre Fosen kommune – inn en søknad til 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om deltakelse i modellutprøvingsprosjektet om inkludering. 
Søknaden vedlegges. Søknaden ble innvilget. Mens de andre kommunene startet 
prosjektarbeidet allerede høsten 2017, fikk Indre Fosen, pga innspurten i 
kommunesammenslåingen, utsettelse til januar 2018.  

1.2 Definisjon 

Indre Fosen kommune har utformet sin egen definisjon av inkludering, gjengitt nedenfor. 
Definisjonen er bearbeidet ute virksomhetene i løpet av 2018, slik at alle skal ha en felles 
forståelse av hva inkludering innebærer. 
 

Inkludering bygger på prinsippet om likeverd og handler om at alle mennesker skal regnes 
som del av et fellesskap. Hver enkelt skal respekteres uavhengig av funksjonsnivå og 
kjønn, sosial og økonomisk bakgrunn, seksuell orientering og religion. I barnehager og 
skoler betyr dette at den enkelte skal oppleve tilhørighet i fellesskap med jevnaldrende. 
Opplæringen skal være tilpasset evner og behov – slik at hver og en opplever mestring og 
utvikler seg både menneskelig og faglig. 

 
Ordskyen nedenfor viser hva de ansatte i grunnskolene, voksenopplæringen, PPT og 
skolehelsetjenesten i Indre Fosen kommune legger i begrepet inkludering. 162 personer la 
inn sine svar under avsparket for modellkommuneprosjektet 2. januar 2018.   
 

 
Den andre ordskyen viser hva 116 ansatte i barnehagene i Indre Fosen legger i begrepet 
inkludering. Disse svarene kom under den første storsamlingen om inkludering for 
barnehagene. Alle ansatte i de 16 barnehagene i Indre Fosen var samlet i Vanvikan 
samfunnshus 18. april 2018.  
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Det er interessant å merke seg at ordet fellesskap står så sentralt i begge ordskyene.  
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1.3 Menneskesyn 

Gjennom en prosess i barnehager, skoler og innvandringstjenesten våren 2019, har vi 
etablert et felles menneskesyn. Det er arbeidet med på ledernivå og ute i hver enkelt 
virksomhet. Nå er det laget plakater tilpasset den enkelte enhet (elev er byttet ut med barn 
eller menneske), og disse er hengt opp i virksomhetene.  

1.4 Modellkommuneprosjektet Inkludering på alvor 

Det overordnede målet med oppdraget er å utvikle modeller som fokuserer på inkludering av 
alle barn og elever i barnehage og skole gjennom bedre utnyttelse av lokale og statlige tiltak i 
utvalgte regioner. 
 
Gjennom utvikling av nye samhandlingsmodeller mellom statlig og lokalt nivå, og samtidig 
bedre utnyttelsen av kompetanse og kapasitet, skal prosjektet styrke innsatsen med 
inkludering og tilpasset opplæring i barnehage og skole. 

1.5 Effektmål 

Hensikten med prosjektet er at alle barn, elever og bosatte i Indre Fosen kommune skal 
kjenne at de er inkludert, og at de lykkes i gruppa/klassen.  
 
I dag gjennomføres nesten halvparten av spesialundervisningen ved skolene i Indre Fosen 
kommune i grupper utenom klasserommet. Tabellen nedenfor – hentet fra GSI 2018/2019 for 
Indre Fosen kommune – viser at andelen elever som får sin spesialundervisning 
hovedsakelig i den ordinære klassen, er 60 %. 
 

 
 
Effektmål for skolene:  
I 2023 får minst 85 % av elevene med enkeltvedtak etter § 5-1 spesialundervisningen 
hovedsakelig i den ordinære klassen.  
 
Dersom det viser seg at endringer i arbeidsmåten i PP-tjenesten fører til en dreining fra 
spesialundervisning til en mer tilpasset ordinær opplæring, vil antall elever med enkeltvedtak 
kunne bli lavere. I så fall er det mulig at effektmålet må justeres.  
 
Effektmål for barnehagene:  
Det tilrettelegges for alle barn innenfor barnehagens allmennpedagogiske tilbud.  
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All spesialpedagogisk hjelp i barnehagen utføres av barnehagens egne pedagoger, veiledet 
av PPT når dette er naturlig. Unntak fra dette er helt spesialiserte oppgaver som bør 
gjennomføres f.eks. av logoped.  
 

1.6 Resultatmål 

Ønsket framtidssituasjon er at alle barn/elever føler tilhørighet, opplever mestring og utvikler 
seg faglig og sosialt i den avdelingen/klassen der de hører hjemme. For å nå ønsket 
framtidssituasjon skal 
• barnehage og skole legge til rette for en opplæring som fremmer barnas/elevenes 

læringsutbytte. Det handler i hovedsak om lokalt arbeid med rammeplan/læreplaner, 
god vurderingspraksis, godt læringsmiljø og god lærerkompetanse.  

• barnehage og skole utnytte det handlingsrommet som ligger innenfor rammen av 
ordinær virksomhet, slik at organisatoriske og pedagogiske tiltak som fremmer 
mestring og forebygger vansker, kan settes i verk. Dette vil bidra til å styrke 
vektleggingen av et godt tilpasset, ordinært tilbud, og bidra til å redusere behovet for 
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.  

• barnehage og skole forholde seg til et romslig normalitetsbegrep og utvikle et felles 
barne-/elevsyn 

• PP-tjenesten ha en veilederrolle inn mot det ordinære tilbudet i barnehage og skole 
• det etableres gode samarbeidsrutiner mellom kommunen og Statped/Fylkesmannen 
• det innarbeides ny mal for sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om 

spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, der 
 barnets ønsker og behov og opplevelse av situasjonen ivaretas  
 foreldre til barn med særskilte utfordringer involveres i arbeidet rundt hjelpen til 

deres barn, og hvordan den blir organisert, gjennomført og evaluert  
 
Konkrete resultater 

• Indre Fosen kommune har utarbeidet en veileder om inkludering (faglig, sosialt, etnisk 
og organisatorisk) som er tatt systematisk i bruk i alle barnehager, skoler og PTP. 

• Det er satt av tilstrekkelig tid i arbeidsplanene til de ansatte for å sikre god og 
systematisk samhandling mellom de voksne for å planlegge, gjennomføre og 
evaluere opplæringstilbudet. Dette har som formål å gi bedre tilpasset opplæring, der 
det ordinære tilbudet og spesialundervisningen blir evaluert og justert fortløpende. 

• Det er utarbeidet modeller for samhandling mellom barnehagene og PTP og mellom 
skolene og PTP. Disse modellene inneholder rutiner, forventningsavklaringer og 
rollebeskrivelser. Som en følge av dette vil det 
 komme flere henvendelser til PTP fra barnehager og skoler med ønske om 

veiledning, kurs og foredrag knyttet til pedagogisk ledelse, barnehage- og 
skolemiljø, spesialpedagogiske og didaktiske spørsmål,  

 komme færre henvisninger til PTP på individnivå,  
 fattes færre enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.  

• Det sørges for god involvering, informasjon og kommunikasjon i alle ledd opp mot 
barnet og dets foresatte, barnehage og skole og andre faginstanser.  
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• Foreldrene opplever at deres barn blir godt ivaretatt gjennom hele opplæringsløpet, 
fra de starter i barnehagen og til de går ut av grunnskolen. 

1.7 Risikoanalyse 

Positive drivere 
• God forankring politisk, i fagforeningene, på ledernivå og i virksomhetene blant 

lærere, spesialpedagoger og fagarbeidere/assistenter. 
• Samarbeid med fagmiljø og kurs med dyktige fagpersoner. Studieturer.  
• Litteraturstudier etterfulgt av refleksjon i ulike nettverk.  
• Bygge videre på ansattes kompetanse gjennom erfaringsdeling. 
• Gode prosesser med involvering. Dialog med alle barnehager, grunnskoler, 

voksenopplæring og innvandringstjeneste, ungdomsråd, elevråd og SU/FAU, KFUB 
og KFUG.  

• God informasjon som skaper forståelse for målet med prosjektet. Foreldrene er en 
viktig målgruppe for dette arbeidet.  

• Gode prosjektplaner som alle er gjort kjent med. Stoppunkt underveis med refleksjon, 
evaluering og justering av kursen.  

• Helt ny PP-tjeneste med store muligheter for å jobbe på en ny måte. 
• Egen prosjektleder som er rekruttert fra oppvekstsektoren i egen kommune. 

 
Bremser  

• Manglende forankring i virksomhetene.  
• Store kulturforskjeller mellom virksomhetene i kommunen.  
• Mangelfull informasjon ut til barn/elever/foresatte. 
• Knapphet på samarbeidstid. Her er både kvaliteten på samarbeidet og de muligheter 

som finnes innenfor arbeidstidsavtalene til de ansatte, vesentlige faktorer. 
• Fordommer og mangel på forventninger. 
• Vikarer som ikke har god nok innsikt i måten barnehagen og skolen skal jobbe på.  

1.8 Rammer 

• Oppstart 2. januar 2018 under storsamlingen for oppvekstsektoren i nye Indre Fosen 
kommune. 

• Satsingen i Indre Fosen kommune vil vare i 2 ½ år, ut skoleåret 2019/2020. Etter 
dette vil det vi har kommet fram til gjennom modellkommuneprosjektet, bli en del av 
den normale driften i oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune.  

• Prosjektet har til rådighet de midlene som Indre Fosen kommune får fra 
Utdanningsdirektoratet gjennom Fylkesmannen i Trøndelag. I tillegg disponerer vi 
250 000 kr til prosjektet. Dette er penger Rissa kommune mottok fra 
KS/Kunnskapsdepartementet da kommunen fikk Skoleeierprisen i 2016.  

• Prosjektet er et samarbeid mellom Indre Fosen kommune, Statped Midt og 
Fylkesmannen i Trøndelag. I tillegg samarbeider vi med de fem andre deltakerne i 
modellkommuneprosjektet: 

o Meldal kommune og Trondheim kommune/Trøndelag fylkeskommune 
o Marnardal kommune, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune  
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2 Organisering 

2.1 Prosjektledelse 

• Prosjektansvarlig – Tove Karin Lein, enhetsleder Indre Fosen PTP 
• Prosjektleder – Marit Jansen (30-40 %) 

 
Prosjektleders oppgave er å 

• Koordinere arbeidet 
• Holde trykket oppe i prosjektet 
• Være førstekontakt mot de andre aktørene i modellkommuneprosjektet 
• Ha tett kontakt med alle barnehager og skoler 
• Kartlegge og bearbeide informasjon fra virksomhetene og andre organer, som 

ungdomsråd, FAU, KFU mm 
• Sammen med styringsgruppa holde kursen mot det langsiktige målet 
• Delta i styringsgruppa og begge prosjektgruppene 

2.2 Øvrige roller  

Prosjekteier 
Oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune.  
 
Styringsgruppe 
Oppvekstsektorens ledergruppe forsterket med hovedtillitsvalgt (HTV) for 
Utdanningsforbundet og prosjektleder utgjør styringsgruppa for modellkommuneprosjektet i 
Indre Fosen kommune: 

• Finn Yngvar Benestad, oppvekstsjef og leder av styringsgruppa 
• Bente Butli, enhetsleder barnehage, etter 1.1.2019: Dagrun Fissum Solli  
• Laila Bragstad, enhetsleder skole  
• Tove Karin Lein, enhetsleder PTP  
• Aiga Eglite Berg, enhetsleder voksenopplæring og innvandringstjeneste  
• Per Røset, HTV Utdanningsforbundet i Indre Fosen  
• Marit Jansen, prosjektleder 

 
Styringsgruppas oppgave er å  

• utforme og vedlikeholde prosjektplanen  
• evaluere arbeidet og justere kursen gjennom de fem beslutningspunktene underveis i 

prosjektet.  
• følge opp prosjektgruppene og referansegruppa 
• sørge for god informasjon om prosjektet blant virksomhetslederne og ute i 

virksomhetene 
• legge til rette for litteraturstudier og nettverkssamarbeid ute i virksomhetene 
• utforme en veileder om inkludering i barnehager og skoler i Indre Fosen 
• arrangere studieturer og studie- og planleggingsdager 
• delta i og ta initiativ til møter med Statped, Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet 
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• sørge for god informasjon til foreldre, blant annet gjennom de nyopprettede 
kommunale foreldreutvalgene for barnehage og skole (KFUB og KFUG) 

• sende inn underveisrapporter og sluttrapporter til Utdanningsdirektoratet via 
Fylkesmannen 

 
Prosjektgruppe barnehage 
Prosjektgruppe barnehage består av ledere, spesped-koordinatorer og arbeidstakere fra 
kommunale og private barnehager i Indre Fosen. Møtefrekvens: Minst ett møte hvert 
semester, i forkant av beslutningspunktene i juni og januar. Det skal opprettes et digitalt 
samhandlingsområde på nettet.  
 

• Monika Rognes Dretvik, ATV Vanvikan barnehage, Fagforbundet 
• Anne Kristin Utseth, styrer Høgåsmyra barnehage 
• Heidi Asphaug, styrer Leksvik barnehage 
• Magni Rabben, styrer Skaugdalen barnehage 
• Hilde Hovde, styrer Borgly barnehage 
• Hilde Karin Raaken, spesped-koordinator Fembøringen barnehage 
• Hege Bergo, styrer Akrobaten barnehage 
• Klara Adolfsen, styrer Fevåg og Fagerbakken barnehager 
• Jens Ola Nyheim, styrer Fosnaheim naturbarnehage 
• Maiken Rygh, pedagogisk leder Skogly friluftsbarnehage 
• Eli Sørås, pedagogisk leder Tungtrø barnehage 
• Heidi Vangen Wemundstad, pedagogisk leder Tryllefløyten musikkbarnehage 
• Elin Nervik, baseleder Steinvegen barnehage  
• Karin Breivoll Aune, PPT 
• Marit Jansen, prosjektleder 

 
Prosjektgruppa ble våren 2019 utvidet, slik at alle barnehager i kommunen er representert. 
Dette ble gjort for å sikre forankringen i alle barnehager.    
 
Prosjektgruppe skole 
Prosjektgruppe skole består av ledere og arbeidstakere fra de kommunale og den private 
grunnskolen i Indre Fosen. Arbeidstakerne er representert gjennom to tillitsvalgte. 
Møtefrekvens: Minst ett møte hvert semester, i forkant av beslutningspunktene i juni og 
januar. Det skal opprettes et digitalt samhandlingsområde på nettet. 
 

• NN, ATV Vanvikan skole, Utdanningsforbundet 
• Dagunn Dyrendahl, ATV Åsly skole, Fagforbundet 
• Elisabeth Askjem, spesped-koordinator Vanvikan skole 
• Roger Fredheim, rektor Stadsbygd skole 
• Veronika Aune, rektor Mælan skole 
• Torill Hårsaker Nakken, avdelingsleder Indre Fosen voksenopplæring 
• Unn Kristin Daling, rektor Skaugdalen Montessoriskole 
• Monica Rognli Løkken, spesped-koordinator Testmann Minne skole 
• Irene Pedersen, spesped-koordinator Åsly skole 
• Olav Gilde, rektor Fevåg/Hasselvika skole 
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• Jenny Vaarheim Brovold, PTP 
• Marit Jansen, prosjektleder 

 
Prosjektgruppa ble våren 2019 utvidet, slik at alle skoler i kommunen er representert. Dette 
ble gjort for å sikre forankringen i alle skoler.    
 
Prosjektgruppenes oppgave er å 

• være en dialog- og drøftingspartner for styringsgruppa og prosjektleder 
• være et bindeledd mellom styringsgruppa og virksomhetene  
• bidra med konstruktive innspill til prosjektplanen for å fremme de positive driverne  
• være pådrivere i virksomhetene for modellkommuneprosjektet 
• gjennomføre oppdrag fra styringsgruppa, og selv komme med faglige innspill og 

forslag til tiltak som kan bidra til å oppfylle prosjektets mål 
 
Referansegruppe 
Oppvekstutvalget i Indre Fosen er politisk referansegruppe. 

• Aud Dagmar Ramdal (SP), leder i Oppvekstutvalget  
• Malin Lyng (H) 
• Sigurd Saue (SV) 
• Rune Kristen Tveiten (AP) 
• Daniel Fenstad (H), nestleder i Oppvekstutvalget, etter 1. mai 2019: Vigdis Schei 
• Lillian Nøst (H) 
• Stefan Hansen (V) 
• Gerda Husby (AP) 

 
Referansegruppas oppgave – som representant for barnehage- og skoleeier – er 

• å holde seg løpende orientert om utviklingen i modellkommuneprosjektet  
• komme med forslag til justering av kursen, dersom man fra et eiersynspunkt ser at 

det vil være nødvendig.  
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3 Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 

3.1 Beslutningspunkter 

Første beslutningspunkt i prosjektet i Indre Fosen blir i styringsgruppa onsdag 15. juni 2018. 
På dette møtet ønsker vi at Statped og Fylkesmannen er til stede.  
Innen 15. juni har vi ifølge prosjektplanen  

• fullført kartlegging av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i barnehager og 
skoler  

• gjennomført dialogrunder med alle virksomheter m.fl.  
• fått inn resultatene fra ungdomsrådets spørreundersøkelse blant elevene våren 2018 
• ferdigstilt et forslag til PTP sin plan for veiledning i virksomhetene  
• utformet et forslag til kurspakke fra PTP til virksomhetene 
• vedtatt mal for sakkyndig vurdering og enkeltvedtak som skal tas i bruk fra høsten 

2018 
• gjennomført første runde med litteraturstudier med felles refleksjon ute på 

barnehagene, skolene og PTP 
• laget de første skisser til modell for inkluderingsarbeid i Indre Fosen 

 
Andre, tredje og fjerde beslutningspunkt legges ved terminslutt i januar 2019, juni 2019 og 
januar 2020. I juni 2020 legger vi planen for videre drift av inkluderingsarbeidet i Indre Fosen.  

3.2 Oppfølging 

1. Styringsgruppa  
Modellkommuneprosjektet er fast agendapunkt på ledermøtene i oppvekstsektoren. 
Når dette punktet drøftes, deltar prosjektleder og hovedtillitsvalgt for 
Utdanningsforbundet i Indre Fosen.  

2. Prosjektgruppene. 
Medlemmene i prosjektgruppene tar saker med seg fra prosjektgruppemøtene inn i 
møter i sine nettverk og tilbake til prosjektgruppa. Prosjektleder er med i begge 
prosjektgruppene, og deltar på alle møter i styringsgruppa. Hun er bindeleddet 
mellom styringsgruppa, prosjektgruppene og virksomhetene.  

3. Referansegruppa (Oppvekstutvalget) 
Den politiske referansegruppa holdes informert om prosjektets status og framdrift i 
alle møter i prosjektperioden. Dette sørger oppvekstsjefen for. Ved behov deltar 
prosjektleder i Oppvekstutvalgets møter.  

4. Informasjon til ansatte og barn/elever 
Prosjektleder sørger for god kommunikasjon med de ansatte.  

• For de ansatte i skolene er det etablert et eget rom (Teamsite) i 
læringsplattformen Zokrates. Der ligger det en mappe for hver av satsingene 
Inkludering på alvor, Skolebasert kompetanseutvikling, Realfag og 
Skolemiljøarbeid. Her legges viktig informasjon, kalendere og dokumenter lett 
tilgjengelig for alle ansatte på skolene.  
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• For de ansatte i barnehagene må det etableres et felles nettbasert møtested 
(Teamsite), der i hvert fall styrerne har tilgang. 

5. Informasjon til foresatte 
• Oppdatert informasjon på kommunens hjemmeside 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/inkludering-pa-alvor/ 
• Informasjon på Indre Fosen kommunes Facebook-side  
• Fem refleksjonsvideoer basert på utsagn fra Ungdomsrådets spørreundersøkelse 

på mellom- og ungdomstrinnet 
• Spørreundersøkelse blant foresatte i barnehagene om inkludering 
• Inkludering som eget tema på alle foreldremøter i barnehage og skole med 

refleksjon rundt filmene 
 

3.3 Milepæler  

Vår 2018 
• 2. januar 2018: Avspark for satsingen Inkludering på alvor under studie- og 

planleggingsdag i Bojersalen, Åsly skole. Her var alle ansatte fra skolene, PTP og 
voksenopplæring og innvandringstjenesten til stede, men ikke barnehagene. 
Statped deltok.  

• 13. februar 2018: Introdusere satsingen for Ungdomsrådet – hvordan få fram 
elevstemmen? Prosjektleder deltar i Ungdomsrådets møte. 

• 18. april 2018: Avspark for alle barnehagene i Indre Fosen.   
• 16. mai 2018: Kompetanseheving på skolene gjennom lesing av felles litteratur på 

de ulike virksomhetene, med forpliktende mellomarbeid fullført.  
• 1. juni 2018:  

o Fullført kartlegging av ståsted for spesialundervisning og hvordan 
spesialundervisningen er organisert ved alle barnehagene og skolene i Indre 
Fosen.  

o Fullført kartlegging av nettverksbehov.  
o PTP legger fram en foreløpig plan for hvordan de skal introdusere PPT’s 

arbeid i det ordinære tilbudet for virksomhetene.  
• 15. juni 2018: Første beslutningspunkt. Styringsgruppemøte der Statped og 

Fylkesmannen deltar.  
 
Høst 2018 

• August 2018 før skolestart: Felles studie- og planleggingsdag for skoler og PTP 
med presentasjon av inkluderingskartleggingen, Olweusarbeid, relasjonsarbeid, 
PTP sitt arbeid mot enhetene. Barnehagene har et felles styrermøte i august der 
disse temaene er hovedsak på agendaen.  

• Introdusere PPT’s plan for deres arbeid i det ordinære tilbudet. 
• Innføre ny sakkyndig vurdering i skolene. 
• Kompetanseheving barnehagene. 
• Kompetanseheving PTP:  

 3. september: Pedagogisk analyse. Kursdag med Statped Midt.  

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/inkludering-pa-alvor/
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 SEVU-PPT nett: Læringsmiljø og gruppeledelse-modulen. 
• Ev. kursing/etablering av nye nettverk.  
• Kompetanseheving skolene og PTP: 

  27.-28. september: Pedagogisk analyse i regi av Fosennettverket. 
Mellomarbeid på skolene og PTP fram til neste nettverkssamling i mars 2019. 

• Prøve ut nye modeller for samarbeid mellom spesialpedagog, faglærer og 
assistenter/fagarbeidere i skolene.  

• 30. november 2018: Studie- og planleggingsdag med tema Inkludering/vurdering 
for alle skoler, voksenopplæring og PTP. Første halvdel av dagen sammen med 
Simen Spurkland. Barnehagene deltar på felles studie- og planleggingsdag for hele 
Fosen, der inkludering er spilt inn som tema.  

 
Vår 2019 

• Generelle oppgaver 
 Kompetanseheving SEVU-PPT deler av modul 2: Organisasjonsutvikling og 

endringsarbeid 
 Arbeid med egen side om inkludering på hjemmesida til kommunen 
 Arbeid med Ungdomsrådets spørreundersøkelse og filmer 
 Arbeid med oppgaver for skolelederne og andre ansatte: maler, elevsynet, 

skolenes interne støttesystemer 
 Arbeid med oppgaver til barnehagene: Forankring av prosjektplanen, 

involvering av foresatte, PPT sitt mandat 
 Modell for samhandling mellom skolene og PPT vedtas og tas i bruk. 

• 8. januar: Prosjektgruppemøter barnehage og skole 
• 12. januar: Nettverkssamling Inkludering på alvor, Statens Hus 
• 15. januar: Andre beslutningspunkt. 
• 17. januar: Samling for alle modellkommuner hos Utdanningsdirektoratet.  
• 22. januar: Bred presentasjon av Inkludering på alvor i Oppvekstutvalget. 
• 25. januar: Deltakelse på møte om Stortingsmeldingen i Kunnskapsdepartementet 
• 30. januar: Videokonferanse med Statped. 
• 8.-9. mars: Opplæring i pedagogisk analyse i regi av Fosennettverket (skoler/PPT). 
• 19.-20. mars: Deltakelse på Statped-konferanse i Oslo 
• 21. mars: Workshop/nettverkssamling for modellkommunene Statens Hus 
• 30. april: Erfaringsutveksling med Meldal kommune i Meldal. 
• 9.-10. mai: Deltakelse på Skolemiljøkonferansen i Oslo 
• 5. juni: Prosjektgruppemøter barnehage og skoler 
• 14. juni: Tredje beslutningspunkt.  
• 25. juni: Oppfølging av Statped på Pedagogisk analyse for ansatte i PPT. 

 
Høst 2019 

• Generelle oppgaver  
• PPT har avtale om fast tilstedeværelse i alle barnehager og skoler gjennom 

hele høsten. Skolene har 7-9 dager hver i høst, alle barnehagene har ett 
månedlig besøk.  
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• Fra 15. august og utover høsten: Lansering av filmer og plakater med tema 
«Inkludere mere». Plakatene henges opp på alle virksomheter i kommunen. 
Filmene legges ut på kommunens hjemmeside og Facebook, og brukes på 
alle foreldremøter i barnehager og skoler.  

• Kommunale nettverk i regi av Indre Fosen PPT er i gang:  
• Spespednettverk for spesped-ansvarlig i skolene og PPT 
• Førsteklassenettverk for lærere som har hatt og skal ha første klasse 
• Nettverk for elever med nedsatt hørsel med foreldre  
• Nye maler for IOP/IUP og årsrapport tas i bruk denne høsten 
• Skolenes interne støttesystemer etableres 
• Kursing 
• Nettverksmøter 

• 23. august: Kick-off på alle skoler. Alle elever 1.-10. trinn. Aktivitetsdag med fokus 
på inkludering. Alle ungdomsskoleelever får en button med teksten #inkluderemere. 

• 27.-28. august: Prosjektleder og tre fra Ungdomsrådet har innlegg på fagdag på 
Stjørdal: Bruken av FN’s barnekonvensjon i PPTs arbeid, med vekt på barnets 
stemme og barnets beste. Arrangør: FMTL og Statped Midt.   

• 10. september: Utvidet skoleledersamling (med spesped-ansvarlige) i regi av Indre 
Fosen PTP med tema: «Tilpasset opplæring, ordinær opplæring, 
spesialundervisning, inkludering. Samarbeid om å skape felles forståelse. Metodiske 
tips.»  

• 12. september: Nettverkssamling for Trøndelag med Utdanningsdirektoratet 
• 16. september: Halvdag med alle skoleansatte i Indre Fosen kommune med 

inkluderingstema: Minoritetsspråklige elever, elever med atferdsutfordringer, bruk av 
digitale verktøy. Statped Midt har det faglige ansvaret.  

• Medio september: Spørreundersøkelse blant foreldrene i alle barnehager om 
inkludering. 

• 24. september 2019: Modell for samhandling mellom barnehagene og PPT vedtas 
og tas i bruk.  

• 14. oktober 2019: Prosjektgruppemøter barnehage og skole. 
• 29. november 2019: Felles planleggingsdag for alle barnehageansatte i Indre 

Fosen kommune med tema inkludering. Statped er faglig bidragsyter.  
 
Vår 2020 

• 20. januar 2020: Fjerde beslutningspunkt.  
• 19. mars 2020: Prosjektgruppemøter barnehage og skole 
• Utfasing/evaluering 
• Tanker om videreføring inn i vanlig drift. 
• 15. juni 2020. Sluttpunkt og veien videre.  
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4 Økonomi 

Budsjett: 
Lønn til prosjektleder (40 %):   1 569 000 kr 
Kursdager og konferanser:      200 000 kr 
Studieturer:        100 000 kr 
Drift av nettverk, litteratur, reise mm       50 000 kr 
Diverse utgifter:         81 000 kr 
Sum:      2 000 000 kr 
 
Finansiering: 
Midler fra Udir:    1 750 000 kr 
Skoleeierprisen 2016:      250 000 kr 
Sum:       2 000 000 kr 
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5 Litteraturliste 

Udir:  
Tilpasset opplæring, inkludering og fellesskap 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/inkludering-og-fellesskap/ 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/inkludering-og-fellesskap/ 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/spesialundervisning/ 
 
Utdanningsforskning: 
https://utdanningsforskning.no/artikler/inkludering-hva-hvordan-og-hvorfor/ 
 
FUG: 
http://www.fug.no/hva-er-forskjellen-paa-inkludering-og-integrering.4667098-148211.html 
 
Fosen Regionråd: 
Ekstern skolevurdering Vanvikan skole. Tilpasset undervisning i et trygt og godt skolemiljø: 
 http://www.fosen.net/_f/p1/i5ab92b59-9fdc-4d93-b895-7d488f3e71b7/vanvikan-skole-indre-
fosen-2018.pdf  
 
KS:   
Artikkel om spesialundervisning og juss 
http://www.ks.no/fagomrader/om-ks/publikasjoner-og-utgivelser/kronikker-og-
leserinnlegg/hvor-lenge-skal-vi-diskutere-jussen-og-spesialundervisningen/  
 
Regjeringen: 
Meld. St. 21 (2016-2017) – lærelyst og tidlig innsats 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/ 
 
Inkluderende praksis, gode erfaringer fra barnhage, skole og fritid: 

• Ludh, Hjelmebrekke og Skogdal, 2014-04, Universitetsforlaget, kap 2, 4, 8, 12 og 16 
• Psykologi i kommunen nr. 6 2018 av Evin M. Eriksen, Publlisert 20.12.2018 kl. 

21:28, Debatt 
• Rett til kompetent spesialpedagogikk – eller fortsatt kamp om ressurser uten 

rettigheter? 
• Retten i skolen - Kristian Andenæs og Jorun Møller (red.), kap 2: Barnets beste i 

skolen 
• Kvalitet og innhold i norske barnehager – en kunnskapsoversikt, Elin Borg, Inger-

Hege Kristiansen, Elisabeth Backe-Hansen 
• Nærskoleprinsippet og inkludering av barn med særskilte opplæringsbehov i 

grunnskolen, dokumentstudie av skoleeiers styringsdokumenter og utøvelse av 
planer og lovverk i seks casekommuner. Statped. Agenda kaupang 

• Rett til spesialundervisning eller rett til deltagelse? Faktorer som påvirker 
ekskludering og inkludering i skolen. NTNU – samfunnsforskning, rapport 2017, 
mangfold og inkludering  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/inkludering-og-fellesskap/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/inkludering-og-fellesskap/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/spesialundervisning/
https://utdanningsforskning.no/artikler/inkludering-hva-hvordan-og-hvorfor/
http://www.fug.no/hva-er-forskjellen-paa-inkludering-og-integrering.4667098-148211.html
http://www.fosen.net/_f/p1/i5ab92b59-9fdc-4d93-b895-7d488f3e71b7/vanvikan-skole-indre-fosen-2018.pdf
http://www.fosen.net/_f/p1/i5ab92b59-9fdc-4d93-b895-7d488f3e71b7/vanvikan-skole-indre-fosen-2018.pdf
http://www.ks.no/fagomrader/om-ks/publikasjoner-og-utgivelser/kronikker-og-leserinnlegg/hvor-lenge-skal-vi-diskutere-jussen-og-spesialundervisningen/
http://www.ks.no/fagomrader/om-ks/publikasjoner-og-utgivelser/kronikker-og-leserinnlegg/hvor-lenge-skal-vi-diskutere-jussen-og-spesialundervisningen/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
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6 Vedlegg 

6.1 Søknad om deltakelse i modellutprøvingsprosjektet Inkludering på 
alvor 

 
 

SØKNADSSKJEMA  
Modellutprøving om inkludering  

 
Kommune /fylkeskommune:  

1624 Rissa kommune. 
I løpet av perioden blir vi Indre Fosen kommune, da Leksvik og Rissa kommune slår seg 
sammen 1.1.2018.  
 
Organisasjonsnummer: 

944305483.  
Dette blir også organisasjonsnummeret til 
Indre Fosen kommune.  
 

E-post: 

postmottak@rissa.kommune.no 

Kontaktperson for satsningen på kommune- /fylkeskommunenivå  

• Finn Yngvar Benestad, oppvekstsjef i Rissa kommune, oppvekstsjef i Indre Fosen 
kommune fra 1.1.2018.  

• finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no 
• mobiltelefon 932 08 002.  

 
Enheter som vil delta på satsningen: 

Vi planlegger at alle enhetene innenfor oppvekstsektoren skal delta i satsningen:  

Enhet barnehage, enhetsleder Bente Butli. Rissa kommune har fem kommunale 
barnehager. Indre Fosen vil få sju kommunale barnehager. Det aller meste av den 
spesialpedagogiske hjelpen foregår i de kommunale barnehagene. 15 barn i Rissa under 
skolepliktig alder har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Dette utgjør en andel på 5 
% av barna i kommunens barnehager (kommunale og private).  

Enhet grunnskole, enhetsleder Laila Bragstad. Rissa kommune har fire offentlige 
grunnskoler. Indre Fosen vil få seks kommunale grunnskoler. 8 % av elevene i 
grunnskolene har enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi bruker 21 % av lærertimene til 
spesialundervisning. Nærmere 80 % av spesialundervisningen foregår alene eller i grupper 
på 2-6 personer. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte tilstandsrapport for 2016, se kap 
3.6.  

Enhet PPT, enhetsleder Tove Karin Lein. Vi er i ferd med å bygge opp en ny PPT-tjeneste 
for Indre Fosen kommune. Tove Karin Lein er prosjektleder for dette arbeidet, og leder ei 
arbeidsgruppe med representanter fra PPT, grunnskole, barnehage, skolehelsetjeneste og 
kommunepsykolog. 

mailto:finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no
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Enhet voksenopplæring og innvandringstjeneste, enhetsleder Aiga Eglite Berg. 
Enheten tilbyr grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever over grunnskolealder, i 
tillegg til norskopplæring for minoritetsspråklige og spesialundervisning for voksne.  

 
Ståstedsbeskrivelse/utgangspunkt i kommunen/fylkeskommunen:  

Hvordan arbeider enhetene i dag med å inkludere barn og unge med særskilte 
behov? (en plan for inkludering)  
Vi har per i dag ingen egen plan for inkludering. Det er en av tingene vi ønsker å få ut av 
modellkommunesatsingen. Vi har ulike måter å jobbe med disse utfordringene på i 
barnehager og skoler, og ønsker å komme fram til en felles måte å tenke og handle på i 
oppvekstsektoren i kommunen.  
Vi har utviklet et årshjul for karlegging og oppfølging av kartleggingsprøver, som nå er 
innarbeidet i et større dokument (Skolebasert vurdering i Indre Fosen kommune). Planen 
har vært ute på høring, men høringssvarene viser at det er behov for en mer omfattende 
prosess på skolene i de to kommunene før planen kan vedtas. Høringsutkastet vedlegges. 
 
Har enheten satt i verk særlige tiltak rettet mot målgruppen per i dag (kort 
beskrivelse)?  
Vi har drevet tradisjonell spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i våre barnehager 
og skoler. Men har også hatt mange gode forebyggende tiltak over år. Vi har utdannet 
egne skrive- og leseveiledere, som har gode forebyggende opplegg, både universelle 
opplegg og tilbud til elever som trenger ekstra hjelp. En skole har gode erfaringer med 
ambulerende spesialpedagogisk team, som går inn med tiltak i klasser og overfor 
enkeltelever eller grupper som trenger ekstra oppfølging i en periode. De mindre, fådelte 
skolene har kommet lengst med hensyn til inkludering. Her foregår all spesialpedagogisk 
virksomhet inne i klassen. 
 
Beskriv kort utgangspunktet for søknaden: 

Hvilket overordnet mål har enheten for å bli modellkommune? 
• Rissa kommunestyre fattet i møte 10.11.2016 følgende vedtak om skolenes arbeid 

med inkludering:  
«Rissa-skolene skal – i nært samarbeid med PPT – jobbe fram mot en målsetning 
om at alle elever skal inkluderes i klassemiljøet, og lykkes i klassefellesskapet.  
o De ressursene som i dag brukes til spesialundervisning i mindre grupper, skal i 

størst mulig grad brukes i klassen.  
o Minoritetsspråklige elever skal inkluderes i klassen sin så snart det er 

forsvarlig.  
o Alle elevene i Rissa-skolene skal få faglige utfordringer tilpasset sitt nivå.» 

• Rektorene i grunnskolene i Indre Fosen, leder for voksenopplæringa og leder i PPT 
ble i felles rektormøte 26.4.2017 enige om følgende: «For å nå målsettingen om et 
inkluderende barnehage- og skolemiljø i Indre Fosen kommune, setter vi i gang 
Prosjekt inkludering.» Dette var før vi var klar over initiativet som ville komme fra 
Fylkesmannen. Det ble laget en enkel skisse for den innledende fasen:  
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1. Det nedsettes ei prosjektgruppe der alle de fire enhetene i oppvekstsektoren i 
Indre Fosen er representert. Arbeidstakerne deltar gjennom sine tillitsvalgte. 

2. Eksisterende eller nye spesped-nettverk innenfor enhetene grunnskole og 
barnehage fungerer som referansegruppe(r) for prosjektgruppa. Det kan også 
være andre referansegrupper.  

3. Prosjektidé og sammensetning av prosjektgruppa drøftes i oppvekstutvalget 23. 
mai.  

4. Etter dette møtet etableres prosjektgruppa, som utarbeider forslag til mandat.  
5. Prosjektgruppas mandat vedtas av oppvekstutvalget 20. juni, ev. i slutten av 

august, dersom det blir for knapp tid til å utarbeide mandatforslaget før 
sommeren.»  

Prosjektidéen ble drøftet i arbeidsgruppe oppvekst Indre Fosen 5. mai. Arbeidsgruppa 
støttet opp om idéen. Oppvekstutvalget for Indre Fosen drøftet saken i møte 23. mai, og 
ga prosjektet sin fulle tilslutning. På dette tidspunktet var man også blitt oppmerksom på 
muligheten for å bli modellkommune. Oppvekstutvalget oppfordret administrasjonen til å 
søke om at Indre Fosen blir en av de tre modellkommunene i (Sør-)Trøndelag. 
 
Hvilke utfordringer ser enheten i dagens situasjon? 
Det er vanskelig å finne forskning som viser at en elev som mottar spesialundervisning i en 
liten gruppe har større framgang enn vedkommende ville hatt om han eller hun deltok i 
undervisningen i klassen. Det er mer å strekke seg etter og et større pedagogisk trykk i en 
normalt god klassesituasjon enn man finner i en liten gruppe elever der alle i 
utgangspunktet ligger på et lavt nivå. I stedet for å bruke ressurser på noe som gir liten 
gevinst, ønsker vi å utarbeide modeller som gir stor avkastning i form av læring og 
livsmestring. Vi iverksetter ikke prosjekt inkludering for å spare, men for å få økt utbytte av 
de ressursene vi setter inn i barnehager og skoler.  
 
Hvordan beskriver enheten en ønsket framtidssituasjon? 
Visjonen er at alle barn og elever blir vinnere i sitt eget liv etter sine forutsetninger. Ønsket 
framtidssituasjon er at alle er inkludert og lykkes i den avdelingen/klassen der de hører 
hjemme. For å lykkes med dette, har PP-tjenesten en veilederrolle overfor barnehager og 
skoler, og bistår på systemnivå. 
 
Beskriv kort organisering for søknaden:  

Hvordan ser enheten barnehage- og skolesektoren i sammenheng ved utvikling og 
utprøving av modell, der det er aktuelt?  
Vi prøver å se hele utdanningsløpet i sammenheng. Vi har i flere år jobbet med «Den god 
gjennomføringen», og ser prosjekt inkludering som en naturlig videreføring av dette 
arbeidet. Med organiseringen av oppvekstsektoren i de fire enhetene barnehage, skole, 
PPT og voksenopplæring/innvandringstjeneste under felles ledelse (oppvekstsjefen), ligger 
forholdene godt til rette for å lykkes med å se tingene i sammenheng.  

Hvordan vil enheten involvere PP-tjenesten i arbeidet?  
PP-tjenesten blir den viktigste enkeltbidragsyteren i dette arbeidet. Vi er i ferd med å rigge 
en ny PP-tjeneste i Indre Fosen, der inkludering er selve hjørnesteinen. Alle ansatte i den 
nye PPT-tjenesten vil få kompetanse på å benytte den nye sakkyndigmalen som 
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har introdusert. Denne malen setter sakkyndigarbeidet inn 
i helheten på en ny og systemrettet måte.  

Hvordan vil brukermedvirkning i modellutprøvingen være?  
• Inkludering vil være tema på alle samarbeidsmøter der vi ser på alternative måter å 

organisere hjelpa til barna/elevene på.  
• Malen for enkeltvedtak skal endres, slik at foreldre til barn med særskilte 

utfordringer, får god informasjon om hvordan hjelpen til deres barn blir organisert.  
• Temaet inkludering skal inn i alle foreldremøter og FAU/SU. Inkludering innvirker på 

hverdagen til alle barn/elever, ikke bare de med særskilte utfordringer. Vi tenker at 
god informasjon om inkludering vil føre til en mental endring hos foreldrene, og at 
foreldrene vil bli trygge på at dette blir en endring til det bedre for alle.  

Hvilke lokale og/eller nasjonale utviklingstiltak har enheten deltatt på i løpet av de 
tre siste årene?  

Rissa kommune har deltatt i en rekke lokale og nasjonale utviklingstiltak de siste årene. 
Leksvik har deltatt i mange av de samme satsningene:  

• Vurdering for læring (VFL), (pulje 5). Nettverksarbeid på tvers av skolene med 
mellomarbeid.  

• Ungdomstrinn i utvikling (UiU), med skolebasert kompetanseutvikling (SKU), (pulje 
2). Samarbeid med NTNU (Rissa) og HiST (Leksvik). Siden de fleste skoler er 1-10-
skoler, har satsningen involvert de aller fleste lærere i kommunene. Nært samarbeid 
med utviklingsveilederne i Sør-Trøndelag.  

• Fosen-nettverket – en oppfølger av UiU, som driftes av regionkonsulenten for 
oppvekst i Fosen i samarbeid med utviklingsveilederen. Vi har hatt tre 
nettverkssamlinger (en per halvår), der utviklingsgruppene ved samtlige skoler i 
Fosen deltar. Tema: relasjonell klasseledelse.  

• Realfagskommunesatsningen, (pulje 1) for barnehage- og barnetrinnslærere ved alle 
barnehager og grunnskoler i Rissa og Leksvik. Samarbeid med NTNU. 
Nettverksgrupper med mellomarbeid.  

• Barnehagebasert kompetanseutvikling. Satsning for alle Fosen-kommuner i 
samarbeid med DMMH. Alle kommunale barnehager i Rissa og Leksvik deltar. 

• Sammenslåingsprosessen for å samle Leksvik og Rissa til Indre Fosen kommune. 
Et stort lokalt utviklings- og omstillingsprosjekt, der alle steiner snus for å komme 
fram til felles kultur for alle sektorer, ikke minst for oppvekstsektoren. Vi er midt i et 
omfattende arbeid med å lage felles lokale forskrifter, retningslinjer, rutiner, 
møtearenaer og nettverk. Det meste av dette skal være på plass innen1.1.2018.  

Betydningen av kompetanseutvikling 

Hvilke typer ferdigheter/kompetanse /virkemidler er nødvendig for å møte dagens 
utfordringer ved inkludering hos dere? 
• Skolering av ansatte i PP-tjenesten og barnehager/skoler vil være vesentlig. Stikkord 

kan være  
o endringskompetanse og samarbeidskompetanse  
o tilpasset opplæring vs spesialundervisning  
o tidlig innsats  



 
22 

 

o elevmedvirkning – hvordan få fram elevstemmen og bruke elevene som 
endringsagenter  

o arbeide fram modeller som løfter alle, også de sterke barna/elevene  
o Skolering av foreldre – for å trygge dem i at inkludering vil være en endring 

til det bedre for alle barn/elever 
• Vi har mye å lære av andres måter å jobbe på, men det viktigste er likevel at 

endringene jobbes fram i lokale prosesser. Gode prosessverktøy etterspørres.  

Hva kan og skal Fylkesmannen og Statped bidra med under prosessen?  
Vi ønsker at Fylkesmannen og Statped bidrar med økonomiske midler til frikjøp av 
ressurspersoner, til nettverksarbeid og arbeid med lokal inkluderingsstrategi. Vi ønsker at 
dere bidrar med nødvendig kompetanse i form av veiledning, faglig støtte og påfyll, og at vi 
blir del av nettverk sammen med andre kommuner som også ønsker å ta inkludering på 
alvor. Det er mulig at det blir nødvendig å innhente kompetanse fra fagmiljøer som har en 
kompetanse som Statped ikke har. Dette er ting vi kommer tilbake til dersom vi blir 
modellkommune.  
Beskriv en fremdriftsplan for modellutprøvingen:  

Rissa og Leksvik kommune er inne i en intensiv og svært arbeidskrevende 
omstillingsperiode, som vil vare utover høsten 2017. Vi ser for oss at oppstart kan bli 
tidligst fra nyttår 2018, og at prosjektperioden går over 2½ år, altså ut skoleåret 2019/2020. 
Vi har ikke hatt kapasitet til å utarbeide en detaljert framdriftsplan for dette arbeidet ennå. 
Budsjett:  

Vi kjenner ikke til hvor mye midler som tilføres de som kommunene som velges ut som 
modellkommuner i Sør-Trøndelag. Vi vet derfor for lite til å sette opp et ferdig budsjett nå.  
Vi tenker at det bør legges inn en lokal prosjektlederstilling på 40 %. Denne 
prosjektlederen ønsker vi å legge til Indre Fosen PPT. Med en årslønn på 550 000 kr + 
sosiale utgifter, utgjør dette 286 000 kr per år prosjektet strekker seg over. Med en 
prosjektperiode på 2½ år, vil det gå med 715 000 kr til å lønne prosjektlederen.  
Kommunens egeninnsats kan synliggjøres slik: 

• Rissa kommune fikk 250 000 kr i forbindelse med Skoleeierprisen 2016. Disse 
midlene ønsker vi å bruke til inkluderingsarbeidet, til studiedager for de ansatte, 
studieturer, bevertning på nettverksgrupper, dekning av reiseutgifter m.v.  

• Fra oppvekstsektoren vil til sammen 57 personer på ledernivå i PPT, barnehager, 
grunnskoler og voksenopplæring bli involvert i prosjektet gjennom prosjektgrupper, 
referansegrupper etc. Vi regner at hver person i gjennomsnittet bidrar med 30 timer 
til prosjektet i løpet av 2½ år. Med 500 kr per time inkl sosiale utgifter, utgjør dette 
57*30*500 kr = 850 000 kr for prosjektperioden.  

Andre opplysninger som er relevante for søknaden: 

• Rissa kommune, og etter hvert Indre Fosen kommune, er en helt gjennomsnittlig 
norsk bygdekommune. Vi er verken veldig dårlige eller kjempegode på inkludering. 
Vi har et stort forbedringspotensial, og tror det er lurt å bruke oss som 
modellkommune.  

• Rissa kommune deltok med fire fagpersoner (leder PPT, leder barnehage, rektor 
grunnskole og oppvekstansvarlig) på studieturen til Borås i januar 2016. Vi ble veldig 
inspirert til å jobbe videre med inkludering.  
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• Rissa kommune har i etterkant av Borås-turen vært i kontakt med et par relevante 
fagmiljø for å få hjelp til å jobbe med inkludering. Vi fikk et tilbud fra SEPU 
(Høgskolen i Hedmark) i retning av LP-modellen, men dette prosjektet så ut til å bli 
så stort og kostbart, at vi la det til side.  
For kort tid siden ble vi kontaktet av Institutt for pedagogikk og livslang læring  ved 
NTNU. De er i gang med et større forskningsprosjekt ved de to videregående 
skolene i Indre Fosen, og ønsker å kombinere dette engasjementet med et prosjekt 
på grunnskolenivå i nye Indre Fosen kommune. Vi lanserte tanken om at de kunne 
bistå oss inn i arbeidet med inkludering. De har søkt Norsk Forskningsråd om midler 
til et forskningsprosjekt i offentlig sektor, med Indre Fosen kommune som 
prosjekteier. Sjansen for at dette prosjektet får av de utlyste forskningsmidlene, er 
svært liten. Dersom det likevel skulle bli slik, tenker vi at dette inkluderingsprosjektet 
vil være så omfattende, at vi kan trekke ut delprosjekt som går inn i 
modellkommunesatsningen. Vi tror det bare vil være en styrke.  

• Rissa kommune fikk Skoleeierprisen i 2016 som en anerkjennelse for å være en 
aktiv skoleeier, med god styringsdialog mellom det politiske og det administrative 
eiernivået og den enkelte skole og barnehage. Vi er godt i gang med å innføre 
tilsvarende styringsdialog i nye Indre Fosen kommune. Vi tenker at et felles arbeid 
med inkludering som gjennomsyrer hele oppvekstsektoren, vil bli et viktig ledd i 
kulturbyggingsarbeidet på oppvekstfeltet i Indre Fosen. 

Vedlegg: 
• Ståstedsanalyser for de fire offentlige grunnskolene i Rissa 
• Oppsummering av viktige funn i ståstedsanalysene for de kommunale barnehagene 

i Rissa 
• Tilstandsrapport 2016 for grunnskolene i Rissa (se særlig kap 3.6-3.7 og 4.5) 
• Tilstandsrapport 2016 for barnehagene i Rissa (se særlig kap. 3.2-3.4) 
• Omstillingsplanen for oppvekst Indre Fosen. Barnehage, grunnskole og PPT. 
• Skolebasert vurdering. Utkast til Lokal handlingsplan for grunnskolene i Indre Fosen.  
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