
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for 
barnehage og 
grunnskole 

Saksbehandler 
Bodil Hafsås 
22 24 73 82 

Svar på spørsmål om botilbudet for tegnspråklige barn 

Takk for din henvendelse om botilbudet for tegnspråklige barn. 

 

Du spør i din henvendelse om hvem som har det juridiske ansvaret for elever som er på kurs 

når foreldrene ikke er på kurs samtidig. Elevens rettigheter og kommunens forpliktelser med 

hensyn til skyss, reisefølge og tilsyn er regulert i opplæringslova kapittel 7, og her legges 

ansvaret til elevens bostedskommune. Det er de samme reglene som vil gjelde som for de 

som i dag deltar på deltidsopplæring utover de ukene foreldrene er på kurs, og som ikke bor 

på bemannet elevhjem. Det har over mange år vært prasis for de fleste elevene som får 

deltidsopplæring i Statped. Det er vanlig at det er foresatte som følger barna, men 

kommunen kan avtale andre løsninger for følge og tilsyn. 

 

Deltidsopplæringen i Statped har blitt forbedret de siste årene. Rettssikkerheten til elevene er 

sikret gjennom at deltidsopplæringen er en alternativ opplæringsarena, slik at kommunen har 

ansvar for hele opplæringstilbudet til eleven. Det er kommunen som på bakgrunn av 

enkeltvedtak etter § 2- 6 og/eller § 5-1 som søker om deltidsopplæring i Statped. Arbeidet 

med å styrke deltidsopplæringen har gitt økt kvalitet, for eksempel gjennom kompetansekrav 

for lærere som skal undervise i tegnspråk, vurdering for læring, tydelige kompetansemål og 

tett samarbeid mellom Statped og bostedskolen for å sikre et helhetlig opplæringstilbud. 

 

Statistikk viser at antall elever som mottar deltidsopplæring har holdt seg relativt stabilt fra 

2002, og med en svak, positiv økning de siste årene. Det samme gjelder omfanget av 

deltidsopplæringen (antall dager/uker per elev).  

 

Et godt språkmiljø og sosiale aktiviteter og møteplasser er viktig, og Statped vil legge til rette 

for dette framover. Det vil være aktuelt å samarbeide med andre aktører som lokale 
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Side 2 
 

døveforeninger, døves ungdomsklubb, knutepunktskoler og lignende. Videre vil Statped 

sørge for å benytte hoteller som ligger i nær avstand til lokasjonen, hvor opplæringen 

fremdeles skal foregå både for elevene, foreldrene og søsken, i egnede lokaler. Så langt 

som mulig vil det bli bestilt hotellrom i samme kooridor, det vil bli bestilt et fellesrom til 

disposisjon for voksne og barn, som de kan oppholde seg i skjermet fra andre hotellgjester.  

 

Vi viser til at det er avtalt et møte mellom statsråd Melby og Norges Døveforbund og Norges 

Blindeforbund. Møtet avholdes 25. mars, og tema er botilbudet for tegnspråklige og 

blinde/svaksynte elever.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Ann Helen Elgsæther (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bodil Hafsås 

prosjektleder 
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