Fra vedtak til IOP
Dysleksivennlig skole - samling, 2018

Alle elever som mottar spesialundervisning
skal ha en IOP
Enkeltvedtaket danner de absolutte rammene
for elevens IOP

Innholdet i elevens IOP bør samordnes med
den ordinære opplæringen, for å sikre et mest
mulig helhetlig opplæringstilbud.
Det er rektor sitt ansvar å legge til rette for et
godt planarbeid. Anbefalingen fra UDIR er at
de som arbeider med eleven går sammen om å
skrive IOP

IOP skal skrives så snart som mulig etter at
enkeltvedtaket er fattet.
Det er i strid med opplæringsloven å begynne å
bruke en IOP før det er fattet et enkeltvedtak. Det
har ingen betydning om eleven er under
utredning eller om foresatte samtykker

Hva skal IOP inneholde?

Mål for opplæringen
Innholdet i opplæringen
Hvordan opplæringen skal
gjennomføres

Mål for opplæringen
I utgangspunktet gjelder Læreplanverket for
Kunnskapsløftet også for spesialundervisning.
(opplæringsloven 5-5 første ledd)
I en rekke tilfeller kan elever med særskilte behov få et
tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen
dersom de nødvendige ressursene stilles til rådighet.
Det kan også være tilfeller der det er behov for å gjøre
avvik fra læreplanen.

Sakkyndige vurderinger kan uttrykke mål på et mer overordnet
og mindre konkret plan, som at eleven skal arbeide mot å
utvikle sin språkforståelse eller at de skal utvikle lesestrategier.
Når det skal utarbeides en IOP, bør en strebe etter at målene
blir mer konkrete og målbare.
Det bør ikke settes inn hele kompetansemål inn i elevens IOP.
Uklare mål kan virke mot sin hensikt, om at elevens IOP er et
praktisk arbeidsredskap for lærer.

Sakkyndig vurdering:

Fag/område: Utvikling av leseferdigheter
Delmål/
konkretisering

Utvikle
språklig
bevissthet

Vurderingskriterier

- Eleven kan rime
- Eleven kan stavelsesdele ord
- Eleven kan skille innhold fra

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

Kontaktform i ord
- Daglig arbeid
lærer under
- Eleven kan identifisere lyder i
med språkleker i
veiledning
ord
liten gruppe
av spesial
- Eleven kan trekke fra og legge til
(Jørgen Frost)
pedagog
lyder i ord
- Eleven kan manipulere med
lyder i ord

Fag/område: Utvikling av leseferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

Tiltak/
tilrettelegging

Systematisk
innlæring av
bokstavene
- Eleven kan kombinere rett
gjennom bruk av
bokstav med rett lyd
multisensorisk
Automatisere - Eleven kan artikulere lyden
bokstav-lyd
opplæring.
korrekt
forbindelse
Daglig trening
- Eleven har automatisert bokstavgjennom bruk av
lydforbindelse
bokstavtrening i
Relemo.

Ansvar

Kontaktlærer under
veiledning
av spesial
pedagog

Fag/område: Utvikling av leseferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier
- Eleven kan kombinere riktig
-

Automatisere
komplekse
grafemer

-

-

diftong med riktig lyd
Eleven har korrekt artikulasjon
til diftonger
Eleven har automatisert
diftongene
Eleven vet hvilken lyd som skal
kombineres med sj, skj, kj, gj,
hj, tj, ng, rt, hv
Eleven kan artikulerer lydene
riktig
Eleven har automatisert korrekt
lyd med sj, skj, kj, gj, hj, tj, ng,
rt, hv

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

Daglig arbeid
med
kombinasjon lyd
og diftong til
dette er
automatisert.
Deretter daglig
trening på
kombinasjon lyd
og komplekse
grafemer til dette
er automatisert.
Bruk av
multisensorisk
opplæring.

Kontaktlærer under
veiledning
av spesial
pedagog

Fag/område: Utvikling av leseferdigheter
Delmål/
konkretisering

Kan avkode
ord med
forståelse
gjennom
lydering

Vurderingskriterier

Tiltak/
tilrettelegging

Daglig arbeid
med å trekke
- Eleven kan trekke sammen lyder sammen lyder til
i enstavelsesord til et ord
ord, fokus på å
- Eleven kan trekke sammen lyder søke mening i
i tostavelsesord
hvert leste ord.
Støtte til å uttale
ordet korrekt.

Ansvar

Kontaktlærer under
veiledning
av spesial
pedagog

fonologisk strategi ortografisk strategi

nyrgdh

skolen

Fag/område: Utvikling av leseferdigheter

Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

- Elevene vet hvilke bokstaver

Kunne
stavelseslese

som er vokaler og hvilke som er
konsonanter
- Eleven kan reglene for hvordan
dele opp ord i stavelser
- Eleven kan bruke reglene til å
dele opp ord i stavelser
- Eleven kan bruke stavelseslesing
som en strategi for å avkode ord
som er lange/vanskelige/ukjente

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

Daglig arbeid
med vokaler og
konsonanter,
fokus på hva
som definerer en
vokal og hva
som definerer en
konsonant.
Systematisk
opplæring i
stavelsesreglene,
kombinert med
praktisk bruk.

Kontaktlærer under
veiledning
av spesial
pedagog

Fag/område: Utvikling av leseferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

Tiltak/
tilrettelegging

Eleven
bevisstgjøres hva
den ortografiske
Automatisere - Eleven kan lese de hundre mest strategi
høyfrekvente
høyfrekvente ordene ortografisk
ordlister
innebærer, og
- Eleven kan lese de to hundre
fordelene med
mest høyfrekvente ordene
den.
ortografisk
Trening gjennom
bruk av Relemo
på ordlistene.

Ansvar

Kontaktlærer under
veiledning
av spesial
pedagog

Fag/område: Utvikling av leseferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

Tiltak/
tilrettelegging

Opplæring i
forståelse gjennom å gjenfortelle med bruk av
egne ord hva den handlet om
nøkkelord og
- Eleven kan lese en enkel tekst med
tankekart.
Utvikle
forståelse gjennom å gjenfortelle med Opplæring i
leseforståelse
egne ord hva teksten handlet om
og
bruk av Bison.
lesestrategier - Eleven kan lese lengre tekster med
forståelse gjennom å gjenfortelle med Oppfølging i
bruk av
egne ord hva teksten handlet om
nøkkelord og
- Eleven kan bruke konteksten til å
danne seg tanker om hva teksten
BISON som en
handler om
strategi for å
- Eleven kan bruke BISON som
forstå tekst.

Ansvar

- Eleven kan lese en setning med

lesestrategi

Kontaktlærer under
veiledning
av spesial
pedagog

Sakkyndig vurdering

Fag/område: Utvikling av grunnleggende regneferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

- Eleven kan skrive og lese tallene ( til 10
-

-

Utvikle
effektive
telleferdigheter

-

-20 -100)
Eleven kan telle med en og en til
hundre - Eleven kan telle med en og
en ned fra hundre
Eleven kan telle med en og en fra
vilkårlig tall og opp
Eleven kan telle med en og en fra
vilkårlig tall og ned
Eleven kan telle med ti og ti til hundre
Eleven kan telle med ti og ti ned fra
hundre
Eleven kan telle opp med ti og ti fra
vilkårlig tall
Eleven kan telle ned med ti og ti fra
vilkårlig tall
Eleven kan telle med ulike
grupperinger som fem og fem, to og to,
tre og tre, elleve og elleve.

Systematisk
arbeid med
perlesnor,
hundrebrett og
tall-linje.

Spesialpedagog

Fag/område: Utvikling av regneferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

- Eleven har etablert en sikker

-

Utvikle
relasjonelle
ferdigheter
(plassverdisystemet)
-

-

kunnskap om plasseres verdi, både
enerplassen, tierplassen, og må øve
inn følgende delferdigheter:
Eleven ser på mengden som en
helhet
Eleven har kunnskap om
posisjonene, men er usikker på hva
de innebærer
Eleven forstår at for eksempel 2tallet i 20 representerer tierplassen
Eleven forstår at for eksempel 4 på
tierplassen representerer 40
enheter, og forstår samtidig at det er
4 grupper med tiere
hundreplassen og tusenplassen.

Bruk av
konkreter, først
bare enere,
etterhvert noe
som kan
grupperes i tiere Spesialog hundrere.
pedagog
Dette
kombineres med
arbeid med
hundrebrettet og
tall-linje.

Fag/område: Utvikling av regneferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier
- Eleven har automatisert
-

Utvikle
fleksible
addisjons strategier

-

-

tiervenner
Eleven kan bruke kompetansen
om tiervenner som
addisjonsstrategi
Eleven har automatisert
tallvenner fra 3 til 9
Eleven kan bruke kompetansen
om tallvenner som
addisjonsstrategi
Eleven forstår prinsippet bak
veksling
Eleven kan veksle

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

Systematisk
arbeid med
gruppering av
konkreter
(Numicon) for å
trene de ulike
tallkombinasjonene. SpesialDrill av dette
pedagog
gjennom
nettbaserte spill.
Bruk av konkreter
og illustrasjoner
for å utvikle
forståelse for
veksling

Fag/område: Utvikling av regneferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

- Eleven har forstått prinsippet bak
-

Utvikle
fleksible
subtraksjons
strategier
-

subtraksjon.
Eleven kan subtrahere
Eleven kan bruke kompetansen
om tallvenner som
subtraksjonsstrategi
Eleven forstår prinsippet bak
låning
Eleven kan låne i
subtraksjonsstykker der det
trengs

Bruk av
konkreter og
Spesialillustrasjoner for
pedagog
å utvikle
forståelse for
låning.

Når det skal utarbeides mål i en IOP, kreves
det et tett samarbeid med lærer i den ordinære
opplæringen.
Klassens mål og ferdigheter skal ligge til grunn
for utarbeidelse av mål for elever med
spesialundervisning.
En godt utarbeidet årsplan for trinnet danner
et godt grunnlag for utarbeide en god IOP og
tilpasse spesialundervisning.

For de elevene som har mål knyttet til faglig
kompetanse, er det viktig at helheten i
Læreplanverket ivaretas når målene settes.
Kompetansemålene må sees i lys av fagets
formål og beskrivelsen av de grunnleggende
ferdighetene.
Utvalget må hjelpe eleven i å nå
hovedmålsettingen i faget.
Elevens IOP i fag skal beskrive delmål på veien
mot å nå kompetansemålene

Elever kan også ha spesialundervisning knyttet til
sosial kompetanse.
Da skal målene hentes fra den generelle del av
Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Fag/område: Utvikling av sosiale ferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

- Eleven kan lytte til andre
- Eleven ser når noen er lei seg,
-

Eleven kan
ta andres
perspektiv

-

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

Tett oppfølging i
sosial
glad, sint eller redd
samhandling slik
Eleven tar hensyn når eleven ser
at veiledning
hvordan andre har det
muliggjøres.
SpesialEleven viser respekt for andres
Bruk av sosiale pedagog
eiendeler
historier.
Eleven lar være å erte eller plage
Bruk av KATandre
kassen
Eleven kan forsøke å gjøre andre
glad

Fag/område: Utvikling av sosiale ferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

- Eleven kan følge regler og
-

Utvikle
samspillsferdigheter

-

beskjeder i ulike aktiviteter
Eleven kan løse konflikter ved
hjelp av språket
Eleven kan bli enige om hva de
skal leke, og reglene for leken
Eleven kan bytte på å bestemme
i lek
Eleven kan bytte aktivitet uten å
protestere
Eleven kan snakke hyggelig til
voksne og barn

Bruk av sosiale
historier.
Bruk av ART.
Veiledning i
Spesialsamspill. Tett
pedagog
oppfølging i
mindre grupper.
Det er mitt valg aktiviteter

Fag/område: Utvikling av sosiale ferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

- Eleven kan være sint uten å
-

Utvikle selvregulerings
ferdigheter -

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

Tett oppfølging i
gjøre noe mot andre
sosial
Eleven tåler å bli bestemt over
samhandling slik
Eleven kan arbeide i minst 30
at veiledning
minutter sammenhengende
muliggjøres.
SpesialEleven kan rekke opp hånden og Bruk av sosiale pedagog
vente med å snakke til eleven får historier.
ordet
Bruk av KATEleven kan vente på tur
kassen
Eleven kan lytte til andre uten å
avbryte

Fag/område: Utvikling av sosiale ferdigheter
Delmål/
konkretisering

Vurderingskriterier

- Eleven kan si fra om eleven er

Tiltak/
tilrettelegging

Ansvar

Tett oppfølging i
sint, redd, lei seg eller glad
sosial
- Eleven ber om hjelp eller
samhandling slik
veiledning på en passende måte at veiledning
når eleven har behov for det
muliggjøres.
SpesialUtvikle
selvhevdelse - Eleven kan si sin mening ved
Bruk av sosiale pedagog
hjelp av språket
historier.
- Eleven sier nei på en adekvat
Bruk av KATmåte når det er noe han ikke
kassen
ønsker å være med på

Innholdet i opplæringen
Innholdet i opplæringen skal utformes på
bakgrunn av målene i elevens IOP.
For å kunne velge innhold, må
kompetansemålene for læreplanen i faget
operasjonaliseres.

Hvordan skal
opplæringen organiseres?
Organiseringen står beskrevet i enkeltvedtaket.
Ved organisering av opplæringen skal det legges vekt på
at opplæringen er inkluderende og at den skal ivareta
elevens behov for sosial tilhørighet og stabilitet.
IOP skal inneholde en oversikt over hvor mye tid totalt
som skal brukes på spesialundervisning.
Den skal også gi en oversikt over hvordan denne tiden
fordeles på ulike organisatoriske løsninger.

Tiltak / tilrettelegging
Der hvor lærer skal tilrettelegge for eleven i klasserommet
som en del av tiltaket eller organiseringen, bør det fremgå på
hvilken måte det skal tilrettelegges. Dette kan for eksempel
være kortere økter, mindre arbeidsmengde, bruk av
hjelpemidler.
For de eleven som er avhengig av ros og oppmuntring for å
motiveres til læringsarbeidet, bør dette beskrives i IOP under
tilrettelegging / tiltak.
I de tilfellene der eleven har behov for tett voksentetthet, bør
det stå hvordan det skal arbeides med relasjon lærer-elev.

Krav til samtykke?
Det er ikke krav om
samtykke til IOP, fordi en
IOP er et arbeidsdokument
som skolen har utarbeidet
på bakgrunn av
enkeltvedtaket.
Dersom det ikke er klaget
på enkeltvedtaket, anses
det som at innholdet i
opplæringstilbudet er
godtatt.

Endringer i elevens IOP
Det er mulig å justere elevens IOP
dersom skolen ser at eleven ikke får et
forsvarlig utbytte av opplæringen, slik
den er beskrevet.
For hvert tilfelle må det vurderes om
endringen er innenfor rammene av
enkeltvedtaket, eller om eleven må ha
et nytt enkeltvedtak og i noen tilfeller
en ny sakkyndig.

Gjennomføring av
spesialundervisning
Alle lærere som er i kontakt med eleven (gjennom
undervisning, samtaler, støtte etc.), har ansvar for at
tiltakene som er beskrevet i elevens IOP
gjennomføres.
Ettersom de fleste elever med IOP deltar i den
ordinære opplæringen store deler av skoledagen, er
det forventet at lærere og annet personell på trinnet
kjenner til innholdet i den sakkyndige, enkeltvedtaket
og elevens IOP.

