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Dette er en plan som beskriver hvilke alternative opplæringsarenaer vi kan tilby 
elever i korte eller lengre perioder. Planen tar for seg regler og prosedyrer  i 
arbeidet med denne prosessen. 
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Situasjonsbeskrivelse for Harstad kommune 

 
Over mange år har det vært arbeidet godt med læringsmiljøet til elevene i Harstadskolen. Etter en tid 
med mye uro i klasserommet ble PALS satt inn som et tiltak for å bedre læringsmiljøet. Dette 
arbeidet er nå godt implementert i alle skolene med barnetrinn. Fra skoleåret 2014/2015 ble den 
nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»  ble klasseledelse et av de områdene  som alle 
skolene arbeider med. Dette er godt supplement til alle skolene og mange av delene i PALS- 
metodikken blir forsterket av god klasseledelse.  
 
Vi har sett en endring i skolen fra mye og alvorlig problematferd, til en økning av elever som har 
større utfordringer med psykisk helse og skolevegring. Resultater fra Ungdataundersøkelsen 2015 
bekrefter denne utviklingen både i Harstad og nasjonalt. Elevundersøkelsen som gjennomføres hvert 
år viser en positiv utvikling både i forhold til økt trivsel, redusert mobbing og bedre arbeidsro.  
 
Hovedfunn i Ungdataundersøkelsen 2015 
«Harstad følger stort sett de nasjonale trendene og har gode resultater når det gjelder trygge 
nærområder, trivsel på skolen og lave tall på tobakk og rus. Det viser seg også at ungdommen i stor 
grad er fornøyd med venner og foreldre, bruker mye tid på lekser og er fornøyd med helsa si. På den 
andre siden har ungdom i Harstad noe større utfordringer med psykisk helse (særlig for jenter)». 

 

Alternative opplæringsarenaer- lovverk og regler 
 
All offentlig grunnskoleopplæring skal være i samsvar med Opplæringsloven med forskrifter og 
gjeldende Læreplanverk for kunnskapsløftet. Opplæringsloven åpner for noe fleksibilitet når det 
gjelder bruk av andre opplæringsarenaer enn skoleanlegget. I vurderingen må det ses på om tiltaket 
omfatter alle elever i en gruppe (f.eks leirskole) eller kun enkeltelever, om dette er et permanent 
eller midlertidig tiltak og hvor store deler av opplæringen skal gis på den alternative arenaen, 
Rundskriv Udir-3-2010. 
 
Det er noen sentrale prinsipper som har betydning for organiseringen av opplæringen: 

 Inkludering. Alle elevene skal inkluderes i opplæringen og få være en del av 
klassen/basisgruppen. 

 Likeverd. Alle elever skal ha like muligheter til å utvikle seg gjennom arbeidet med fagene i et 
inkluderende læringsmiljø. 

 Tilpasset opplæring. Opplæringen skal tilpasses elevene og forutsetningene til den enkelte 
elev og skal skje innenfor den ordinære opplæringen.  

 
Det er ikke anledning til å plassere eleven på en alternativ opplæringsarena kun på grunnlag av 
foreldrenes samtykke. Når elevenes opplæringstilbud skal fastsettes må de tre sentrale prinsippene 
trekkes inn i vurderingen.  
 
Et annet hjemmelsgrunnlag som ikke er tilstrekkelig for at en enkeltelev mottar opplæring på en 
alternativ opplæringsarena, er adgangen skolen har til å omdisponere inntil 25 % av timene for 
enkeltelever, Rundskriv: Udir 1- 2015. 
 
Det er en snever adgang for skoleeier til å ta i bruk alternative opplæringsarenaer for enkeltelever 
med rett til spesialundervisning. Det skal være hensynet til eleven som er avgjørende for bruk av 

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-3-2010-Bruk-av-alternative-opplaringsarenaer-i-grunnskolen/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-1-2015-Kunnskapsloftet-fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/Udir-1-2015-Vedlegg-1/1-Bestemmelser-for-hele-grunnopplaringen/
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alternative opplæringsarenaer. Brukermedvirkning fra elever og foresatte er viktige og deres 
standpunkt vektlegges i den samlede vurderingen.  
 
Hjemmeskolen er den areanen som i de fleste tilfeller er best for eleven, jfr Opplæringsloven. 
Elevene får være i sitt miljø med medelever som er fra deres nærområde, både i skoletid og på 
fritiden. Forskning viser også at elever stort sett har best utbytte av opplæringen i sitt klassemiljø. For 
elever som ikke finner seg til rette på nærskolen må det vurders om en alternativ opplæringsarena 
for en kortere eller lengre persiode er beste for disse elevene.  
 
Harstad kommmune har etablert følgende alternative opplæringsarenaer: 

o Kilhus læringsarena 
o Grøtavær leirskole 
o Eksterne opplæringsarenaer 

 

Beskrivelse av ulike team 

 

Tverrfaglige team på skolene 

 
Skolenes «Tverrfaglige team» består av skolens ledelse, pp-rådgiver, kommunepsykolog og 
helsesøster. I tillegg deltar sosiallærer/rådgiver, koordinator for spesialundervisning og elevens 
kontaktlærer. 
 
Alle skoler har fått tildelt en helsesøster som tilbyr samtaler til elevene og egen kontaktperson på 
PPT som kjenner skolen godt og som bistår skolen i observasjon, iverksetting og evaluering av tiltak 
og det tilbys kompetanseheving til personalet.  
 
Pedagogisk- psykologisk tjeneste 
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning, Oppll § 5-1. PP-tjenesten har særskilt 
kompetanse i forhold til skoleutvikling og kompetanseutvikling (opplæringslovens § 5-6) med hensyn 
til klasseledelse, mobbing, skolemiljø/klassemiljø, tilpasset opplæring og spesialundervisning, 
grunnleggende lese-/skriveopplæring, systematisk begrepsutvikling og ferdighetstrening, 
skoleomfattende program, for eksempel PALS, og helhetlige tiltak i forhold til atferdsproblematikk. 

 

Tiltaksteam skole 

 
Skolefaglig rådgiver, leder PPT, rektor v/Stangnes skole og rektor v/Grytøy oppvekstsenter utgjør 
Harstad kommune sitt Tiltaksteam. Hvilken alternativ opplæringsarena en elev skal være på avgjøres 
ut fra elevens behov. Tiltaksteamet gjør vurderingene i samråd med en ansattrepresentant fra den 
aktuelle opplæringsarenaen. 
 

  

http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/mot-et-storre-mangfold.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_6
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Skoleteam 

 

Skoleteamet bistår alle grunnskolene i Harstad kommune, og er et tilbud som skal gi hurtig hjelp. 
Skoleteamets oppgave er å hjelpe elever som på en eller annen måte ikke finner seg til rette, og 
kanskje gruer seg for å gå på skolen.  

 

Alternative opplæringsarenaer  
 
 
 
 

 
 

Interne tilbud 

 

Kilhus læringsarena 
 
ALA skifter navn til Kilhus læringsarena fordi Harstad kommune har flere opplæringsarenaer, og det 
er et ønske om å gi alternative opplæringsarenaer navn knyttet til stedsnavnet de er på. Harstad 
kommune har valgt å organisere Kilhus Læringsarena under Stangnes skole. Kilhus læringsarena er et 
tilbud for elever på ungdomstrinnet i Harstad kommune som av ulike årsaker ikke finner seg til rette 
på skolen eller klarer å følge det ordinære skoleløp. Disse elevene trenger en særskilt tilrettelagt 
arena for å få en likeverdig og tilpasset opplæring. Elevene følger ordinær læreplan så langt det lar 
seg gjøre. 
 
Kilhus læringsarena kan gi et fulltidstilbud for elever som har behov for en tilbaketrukket, rolig arena 
i en kortere eller lengre periode av sitt skoleløp. Elever starter normalt i et femdagerstilbud. Dette 
trappes ned i inkluderingsprosessen til egen skole. I enkelte situasjoner kan det også gis et tilbud på 
færre dager, helt fra oppstarten.  
 

http://www.harstad.kommune.no/skoleteamet.259152.no.html
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På Kilhus læringsarena er det 3 pedagoger med tilleggskompetanse og erfaring på problematferd, 
skolevegring, skolenekt og psykososiale problemstillinger. Dette gir mulighet for fleksibilitet og 
opplegget kan rettes inn mot ulik elevproblematikk. I forbindelse med oppstart på Kilhus 
læringsarena utarbeides en samarbeidsavtale mellom Kilhus læringsarena og hjemmeskolen for den 
enkelte elev. 
 

Grøtavær leirskole 
 
Tiltak 1: Alternativ dag  i perioden november - mars: 
 
Grøtavær leirskole kan i perioden mellom leirskolesesongene høst og vår, tilby en dag i uken for 
enkeltelever eller grupper på mellomtrinn og ungdomstrinn. I en elevgruppe kan det være elever fra 
ulike skoler som har sammenfallende behov. Innholdet på denne dagen vil ha et praktisk preg, 
definert ut fra elevenes behov og i nært samarbeid med avgiverskolene. Lokaliseringen vil bli 
bestemt ut fra elevmassen, med fokus på lett tilgjengelighet for deltagerne. Leirskolen har kapasitet 
til å drifte to slike grupper.  
 
Tiltak 2: Alternativ dag på leirskolen: 
 
Grøtavær leirskole har mulighet til å la elever på ungdomstrinn følge leirskolelærerne i den daglige 
driften i leirskolesesongen en dag i uken. Elevene vil her gå inn som hjelpemannskap på leirskolen og 
vil følges tett opp av skolens ansatte. Fokus på tilbudet vil være praktisk arbeid, mestring og 
samarbeid. Tilbudet kan fortsette ut over leirskolesesongen ved at elevene knyttes opp mot 
leirskolens alternative dag i vintersesongen. 

 

Ulike eksterne tilbud 

 
Det er ønskelig med flere alternativer for elever med behov for særskilt tilrettelegging. 

VAF 
 
Er et tilbud for elever med særskilte behov og omfattende tilrettelegging i skolen som har behov for å 
dele mestringsopplevelse organisert i tilrettelagt gruppe som ledes av personale på VAF. Tilbudet gis i 
Kvæfjord kommune en dag i uka.  
 

Ute på bedrift, gård eller andre tilbud i regi av hjemmeskolen.  
 
Elever kan av ulike årsaker ha et opplegg ute på bedrift, på gård eller andre tilbud for en kortere eller 
lengre perioder kombinert med opplæring på hjemmeskolen.  

 

Beskrivelse av prosess på hjemmeskolen 
 
Før det vurderes en alternativ læringsarena for en elev, skal skolen sammen med tverrfaglig team ha 
iverksatt tiltak for å bedre elevens læringsmiljø på hjemmeskolen.  
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 Når foresatte, lærer eller andre fagpersoner er bekymret for elevens faglige  og sosiale 
utvikling, kontaktes skolens ledelse som tar saken til tverrfaglig team. Dersom saken ikke 
drøftes anonymt fylles samtykkeskjema ut, jfr rutinebeskrivelse for tverrfaglige team.  

 Ved bekymringsfult fravær meldes dette til foresatte og til skolens ledelse for drøfting i 
tverrfaglig team, jfr prosedyre for fravær.  

 Saken tas opp i møte med skolens tverrfaglige team og det iverksettes tiltak på klassenivå og 
individnivå som ivaretas  av fagperson i tverrfaglig team, kontaktlærer eller skoleteam ut fra 
sakens art. 

 Det er viktig at elevens forventning avklares:  
o Hva er viktig for at jeg skal oppleve det trygt på skolen og i klassen? 
o Hva skal til for jeg  at skal lære mest mulig? 

 Elevens opplevelse av sin egen situasjon skal vektlegges i tiltakene som settes i gang.  

 

Ved bruk av alternative opplæringsarenaer for en enkeltelev, i hele eller deler av opplæringen, 
regnes dette som spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Dersom det fremgår av 
enkeltvedtaket at bruk av en alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven skal få et 
forsvarlig utbytte av opplæringen, åpner regelverket for dette. Det må da være utarbeidet en 
sakkyndig vurdering som beskriver at bruk av alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven 
skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen ut fra sin situasjon og om tiltaket for øvrig er til barnets 
beste. Dersom det ikke er til barnets beste at hun/han mottar deler av opplæringen et annet sted 
enn skolen, skal ikke en slik arena brukes. 

Dersom eleven allerede er tilmeldt PPT og det foreligger en tidligere sakkyndig vurdering om behov 
for tilrettelegging på hjemmeskolen må det vurderes om det skal iverksettes strakstiltak som 
innebærer søknad om alternativ opplæringsarena. Før slik arena blir vurdert og foreslått skal det 
være iverksatt tiltak over tid på hjemmeskolen. 

 
Når eleven er på alternativ opplæringsarena starter arbeidet med tilbakeføring i samarbeid med 
skolen. Alternativt startes prosessen for å sikre god overgang til videregående skole.  
 
Dersom det vurderes at eleven skal tilbake til hjemmeskolen utarbeides det en plan for en slik 
tilbakeføring.  
 
Ved behov for kartlegging av skolens læringsmiljø kan skoleteamet og pp-rådgiver gjennomføre 
analyse av læringsmiljøet/klassemiljøet. I et slikt arbeid vil elevenes vurdering av trivsel, opplevelse 
av skolehverdagen og sosial tilhørighet undersøkes. Kartlegging av relasjoner mellom lærer-elev og 
elev-elev vektlegges også. Resultat fra undersøkelsen presenteres for skolens ledelse eller skolens 
tverrfaglige team som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes.  
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Modell for Harstad kommune 
 

 

Tiltaksteamet 

 
Tiltaksteamet får saken presentert av rektor på elevens hjemmeskole og vurderer hvilke tiltak som 
Harstad kommune kan bistå med/tilby. 
 
Det er hovedinntak to ganger pr. skoleår med oppstart etter sommerferien og juleferien.  
Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober. 
 
I akutte tilfeller kan inntak vurderes underveis i semesteret. 
 
Tiltaksteamet avgjør hvilken arena som kan tilbys eleven. 
 
Barnetrinnet vil i hovedsak få bistand på hjemmeskolen fra skoleteamet og fagpersoner i tverrfaglig 
team.  
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Informasjon 
 
Informasjon om tiltakene legges på kommunens hjemmeside og i tillegg utarbeides en brosjyre med 
utgangspunkt i denne planen.  
 

Evaluering 
 
Evaluering gjennomføres første gang i mai 2017  av KUS, alternative opplæingsarenaer, 
Forebyggende forum og Utvalg for oppvekst og kultur 
 

Kilder 
 
Rundskriv Udir-3-2010: Bruk av alternative opplæringsarenaer 
 
Rundskriv Udir-1-2015: Fag- og timefordelingen og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet 
 
Opplæringsloven: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen 
 
Forskrift til opplæringsloven 
 
NTNU-samfunnsforskning- rapport 2015, Mangfold og inkludering: Mot et større mangfold? 

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-3-2010-Bruk-av-alternative-opplaringsarenaer-i-grunnskolen/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-1-2015-Kunnskapsloftet-fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/Udir-1-2015-Vedlegg-1/1-Bestemmelser-for-hele-grunnopplaringen/
http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/mot-et-storre-mangfold.pdf

