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

VI  viser  til  deres brev.  Statped er enige i at det er viktig å gi støtte til barn og unge med særskilte
behov. spesielt i den perioden som skolene er stengt. Vi jobber nå aktivt for å gjøre vårt ytterste
for  å  bistå PP-tjenesten, lærere og foreldre i situasjonen.
Vi har bedt våre rådgivere ta kontakt med PP-tjenesten i de saker som Statped allerede bidrar inn i
slik at ikke arbeidet stopper opp. Vi arbeider i så stor grad som normalt. men vi tilbyr våre tjenester
digitalt. Det gjennomføres møter både på videokonferanse og over telefon.
Statped har et lavterskeltilbud der foreldre, lærere og andre kan stille spørsmål og få informasjon
om spesialundervisning og tilrettelegging, Spør oss tjenesten. Dedikerte rådgivere settes i
tjenesten for å bistå med informasjon om hvordan tilrettelegging og spesialundervisning kan
gjennomføres. Vi har forsterket tjenesten med økt bemanning med rådgivere som, i tillegg til å ha
høy spesialpedagogisk kompetanse har høy kompetanse på digitale verktøy og veiledning rundt
bruk av teknologi. ltjenesten fokuseres det nå på hjemmeundervisningssituasjonen, herunder med
råd om gode teknologiske verktøy som kan brukes. Det kan drøftes anonymt og det er ikke
nødvendig med henvisning fra PP-tjenesten.

Vi har laget en egen temaside på Statpedno om hjemmeundervisning av elever med særlige
behov:—https://www.statped.no/hjemmeundervisningl. Der fokuserer vi på våre brukergruppers
behov for tjenester. Statped har god kompetanse på bruk av teknologi og digitale ressurser for
barn og unge særskilte opplæringsbehov- På temasiden har vi samlet læringsressurser og tips og
råd som kan være relevante nå når læring og oppfølging av elever med læringsutfordringer må bli
mer digital. Vi henviser også til andre kanaler f.eks Elevkanalen hos TV2. Vi legger også ut
aktuelle saker på Statpeds Facebook side to ganger om dagen.

Med hilsen

Tone Mørk Kristina Medin
direktør avdelingsdirektør
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