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Invitasjon til referansegruppe - Ekspertgruppe for barn og unge med behov for 
særskilt tilrettelegging 
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å nedsette en 

referansegruppe for ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt 

tilrettelegging. Ekspertgruppen skal levere sin sluttrapport medio mars 2018. 

 
Formålet med ekspertgruppen 

Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som 

har behov for særskilt tilrettelegging, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og 

spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og 

skole. Ekspertgruppens arbeid skal gi nasjonale og lokale myndigheter og aktører et 

grunnlag for å velge de best egnede inkluderende virkemidler og tiltak.  

 

Bakgrunn  

https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertgruppe-for-barn-og-
unge-med-behov-for-sarskilt-tilrettelegging/id2543492/ 
 

Referansegruppen 

For å sikre at arbeidet som gjøres er relevant og forankret hos aktuelle aktører, 

ønsker ekspertgruppen en referansegruppe som kan være med i prosessen rundt 

dette arbeidet. Vi inviterer derfor følgende aktuelle aktører i referansegruppen:  

 
Aktør Mailadr. 

Arbeidsgiver- og arbeidstaker organisasjoner  

KS 
Utdanningsforbundet  
Samfunnsviterne 
Psykologforbundet 
Skolelederforbundet 

ks@ks.no; 
post@utdanningsforbundet.no; 
post@samfunnsviterne.no; 
post@psykologforeningen.no; 
skolenes@skolenes.no; 

Brukerorganisasjoner  

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) 
Elevorganisasjonen 
FUG, Foreldreutvalget for grunnskolen 
FUB, Foreldreutvalget for barnehager 
FFO, Funksjonshemmede Felles Organisasjon  
Landsforeningen for barnevernsbarn 
Barneombudet 
SAFO, Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner 
Unge funksjonshemmede 

pbl@pbl.no; 
elev@elev.no; 
post@fug.no; 
post@fubhg.no; 
post@ffo.no; 
post@barnevernsbarna.no; 
post@barneombudet.no;  
post@safo.no; 
post@ungefunksjonshemmede.no; 

Nasjonale organisasjoner og sentre  

Faglig råd for PPT 
Universitets- og høgskolerådet  
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning 
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking 
Læringsmiljøsenteret  
IKT senteret 

hkle@fersund.kommune.no; 
postmottak@uhr.no; 
lesesenteret@uis.no; 
ms@matematikksenteret.no; 
nettsiden@skrivesenteret.no; 
laringsmiljosenteret@uis.no; 
post@iktsenteret.no; 
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Sametinget 
Statped 
Helsedirektoratet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
ISP, Institutt for spesialpedagogikk, UiO 
Fylkesmannen, arbeidsutvalget 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

samediggi@samediggi.no; 
statped.hovedkontoret@statped.no; 
postmottak@helsedir.no; 
postmottak@bufetat.no; 
nafo@hioa.no; 
ekspedisjonen@isp.uio.no; 
oistein.anmarkrud@isp.uio.no; 
fmheach@fylkesmannen.no; 
post@Ldo.no; 
kunstkultur@nord.no; 

 

Referansegruppens oppgaver vil være å: 

• Delta på minimum 3 møter hvor det vil være muligheter for å bli med i drøfting av og 

komme med synspunkter på mandatet til ekspertgruppen.  

• Ved behov kunne kontaktes for spørsmål  

 

Det er foreløpig avsatt følgende datoer før møtene: 

9. mai fra kl. 12 – 15 Oslo/Gardemoen området 

12. oktober fra kl. 12 - 15 Oslo/Gardemoen området 

17. januar 2018 kl. 12 – 15 Oslo/Gardemoen området 

 

Ved behov for tilrettelegging under møtet, vennligst gi beskjed om dette ved påmelding. 

 

Ekspertgruppen håper på en positiv tilbakemelding og ber om et svar på e-post om en 

representant fra deres organisasjon som ønsker å delta. Vi ber også om 

kontaktinformasjon (navn, epost og mobil) til denne personen så snart som mulig og 

senest innen fredag 21. april til jeh@udir.no 

 

Informasjon om det første møtet den 9. mai 

På det første møtet vil vi gi litt nærmere informasjon om referansegruppens mandat. 

 

Vi ønsker også at alle medlemmene i referansegruppen tenker igjennom følgende i 

forkant av møtet: Hvilket utfordringsbilde ser dere for barn og unge med behov for 

særskilt tilrettelegging? 

 

Til møtet den 12. oktober ønsker vi at dere tenker igjennom hva som skal til for å 

bedre deres situasjon? Både hvordan dagens ressurser kan utnyttes på en bedre måte og 

tiltak som ikke kan realiseres innenfor dagens ressursrammer. 

 

I forbindelse med deltakelse på alle referansegruppemøtene, kan man også levere et 

skriftlig notat på 1-2 sider om temaet som skal tas opp. Dette vil være en mulighet 

for referansegruppen å få uttrykt sine innspill til ekspertgruppen. Dette kan sendes på 

epost til sekretariatet ved jeh@udir.no i forkant av møtet.  

 

Gi beskjed dersom dere vil reservere dere for at notatet blir publisert på nettet i pdf 

format. 

 

Det vil blir servert noe mat, gi beskjed dersom du allergier.  

 

Vennlig hilsen 

Thomas Nordahl 

Leder av ekspertgruppen       

 

Sekretariatet v/ 

Leder Ronny Alver Gursli rag@udir.no 

Tone Abrahamsen tab@udir.no 

Julie Ek Holst-Jæger jeh@udir.no 
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