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Barn med behov for særskilt tilrettelagt opplæring er særlig utsatt under koronakrisen 

 
Barneombudet har stor forståelse for at vi nå er i en helt spesiell situasjon, som stiller store 
krav til skolemyndighetene. Det er store variasjoner mellom skolene i hvor godt rustet de er 
til å takle sitasjonen, og mange elever vil dessverre oppleve et redusert undervisningstilbud i 
denne tiden.  
 
Barneombudet oppfordrer Utdanningsdirektoratet til å være særlig oppmerksom på barn med 
behov for særskilt tilrettelegging av opplæringen (blant annet spesialundervisning), som vi 
mener er spesielt utsatt i denne situasjonen. God opplæring er spesielt viktig for disse barna, 
og tapt opplæring over tid kan påvirke utviklingen deres negativt. Samtidig kan det være 
ekstra krevende for skolen å gi dem den oppfølgingen de trenger når de ikke kan gå på 
skolen. For foreldrene vil det også være mer utfordrende å følge opp opplæringen, og de vil 
kunne ha behov for mer direkte veiledning i å støtte barnas hjemmeundervisning enn andre 
foreldre.  
  
Barneombudet oppfordrer Statped og Utdanningsdirektoratet til sammen å sørge for gode 
løsninger for disse barna i tiden som kommer. Dette kan være digitale ressurser for 
hjemmeundervisning og foreldreveiledning, som for eksempel læringsrom med temabaserte 
læringsaktiviteter for barn og foreldre.  
 
Statped har en nøkkelrolle i å spre og forvalte spesialisert kunnskap til kommuner og 
fylkeskommuner, og bidra til at elevene som trenger det får god spesialpedagogisk 
opplæring. Vi oppfordrer Statped til å se på hvordan de kan omdisponere sine fagpersoner i 
denne perioden, slik at de kan være tilgjengelige til å veilede foreldre, lærere og PP-tjeneste 
gjennom videokonferanser, uten at dette skal kreve henvisning eller tidligere kontakt. Vi 
håper Statped vil prioritere og jobbe aktivt og offensivt ut mot PP-tjenesten og kommunene 
med å tilby sine ressurser og sin kompetanse.  
 
Vi ønsker dere lykke til med et viktig arbeid i en vanskelig tid, og håper dere vil gjøre en 
ekstra innsats for å ivareta barn med behov for særskilt tilrettelegging.  
 
Vennlig hilsen 
 

Camilla Kayed 
fagsjef 

Silje Steinardotter Hasle  
seniorrådgiver 
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