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Statpeds samfunnsmandat

«Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov
best mulig kan mestre eget liv
og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.»

Hva er Statped?

En statlig spesialpedagogisk tjenesteyter
En nasjonal etat under Utdanningsdirektoratet
Bistår kommuner og fylkeskommuner
Spesialpedagogisk spisskompetanse innen seks fagområder
Ervervet hjerneskade
Hørsel
Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
Sammensatte lærevansker
Språk/tale
Syn

Landsdekkende ansvar for tjenester til samiske brukere

Inkludering er målet for alt vi gjør!

StatpedMagasinet nr.2 – 2017
Tema ASK

Oppdrag ASK til Statped

Målet for oppdraget er en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med
behov for ASK. Tiltakene skal gi økt kompetanse lokalt i kommuner,
fylkeskommuner, barnehager og skoler, og bidra til en mer tilpasset
barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere.
Varighet: De ulike deloppdragene har ulike frister. Oppdraget har samlet
varighet fram til 31.12. 2020
Bakgrunn 1: Det er en utfordring at mange barn, unge og voksne med
behov for ASK har behov for tverrsektoriell oppfølging, noe som kan være et
krevende landskap for ASK-brukere og foreldre å navigere i.
Bakgrunn 2: Det er en utfordring at tilbud om kompetanseheving i ASK har
vært begrenset, og at veilednings- og informasjonsmateriell ikke har vært
tilstrekkelig utviklet og tilgjengelig. Det er stor økning i etterspørsel når det
gjelder støtte og kompetanseheving på feltet.

Oppdragets innhold

Tiltak 1:
Statped skal etablere et tverrfaglig ressursteam med ASK som område. Målet er å
sikre fagkompetanse i ASK og gjøre fagområdet tydelig og synlig.
Oppstart høst 2017 med mål om langsiktig drift utover perioden hvor det tilføres
midler.
Tiltak 2:
Statped skal etablere e-lærings- og opplæringspakker. Målgruppen for oppdraget er
ASK-brukere/foreldre og ansatte i PP-tjenesten/grunnopplæring/barnehage. Frist for
ferdigstillelse er 15.08.19.
Tiltak 3:
Statped skal utarbeide den faglige delen av tekst til ASK veileder for barn under
opplæringspliktig alder. Oppdraget skal utføres i nært samarbeid med
Utdanningsdirektoratet. Frist for ferdigstillelse er 31.05.18.

Oppdragets innhold
Tiltak 4:
Statped skal vurdere behov for informasjon om ASK-brukeres rett til og bruk av
hjelpemidler og støtteordninger i utdanningen, og utvikle en veileder eller ressurs på
bakgrunn av vurderingen.
Vurderinger om målgrupper for informasjonen, innhold, og hvilket format som er best
egnet inngår i vurderingen. Siste del av arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med
NAV. Frist for ferdigstillelse er 31.05.19.

Tiltak 5:
Statped skal vurdere muligheten for et «tidlig innsats-tilbud» for gruppen barn med
omfattende motoriske vansker og med kognitiv kapasitet som gjør at de vil ha behov
for ASK livet ut.
Statped skal innhente kunnskapsgrunnlag om utfordringsbildet knyttet til dette temaet.
På grunnlag av dette ber vi Statped utvikle et tidlig innsats-tilbud for denne gruppen
ASK-brukere. Frist for ferdigstillelse er 31.12.20.

Oppdragets innhold

Tiltak 6:
Statped skal vurdere muligheten for å utvikle verktøy til underveisvurderinger av
elever med behov for ASK, og vurdere tilpasninger av obligatoriske prøver og
eksamen for denne elevgruppen.
Statped bes innhente kunnskap om og redegjør for utfordringer og
problemområder knyttet til prøve- og vurderingstilpasning for denne
elevgruppen. Ferdigstillelse av kunnskapsgrunnlaget er 31.12.18.

Organisering

ASK som eget innsatsområde i Statped
Nasjonalt flerfaglig team er etablert
Samarbeid mellom fagavdelinger, læremiddelutvikling og FoU internt i
Statped
Samarbeid med brukerne, ansatte i sektor, NAV, helse,
Utdanningsdirektoratet
Det er avsatt egne midler til å utvikle arbeidet med ASK
Intern kompetanseheving

