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Prosjekt universell utforming i vidaregåande skole inkluderande læringsmiljø
Bakgrunn

Tanken bak universell utforming er at alle skal ha ein moglegheit til å delta. Det blir sagt at det
som er nødvendig for nokon, er bra for alle. God lyd i eit klasserom vil for eksempel vere
nødvendig for dei med nedsett hørsel, men vil også gjere det lettare for dei andre elevane å
oppfatte og konsentrere seg om det som blir sagt. Arbeid med universell utforming i
klasserommet kan bidra til ein meir inkluderande læringsmiljø og betre gjennomføring for
elevane.
Universell utforming handlar i mange tilfelle om fysisk tilrettelegging, men ikkje alle
utfordringar er like synlege. Når ein snakkar om universell utforming i læringsmiljøet, handlar
det om at alle kan delta i og få utbytte av undervisninga. Ein del elevar har «usynlege»
utfordringar dei sjølv må følje opp og ta ansvar for å si ifrå om. Mange barn og unge er flinke til
å late som, og kompenserer for sine utfordringar for å kunne vere som alle andre. Kan vi
gjennom å tenke og planlegge for universell utforming av læringsmiljø, gje nokon av desse
elevane ein lettare skolekvardag?
Arbeid og vedtak som ligg til grunn for prosjektet:
Fylkesutdanningssjefen viser til sak UD-17/18, der eitt av tiltaka for det systematiske arbeidet
med godt og trygt skolemiljø er:
Forskning viser at sårbare grupper er ekstra utsatt for mobbing. Det er planlagt tiltak i
samband med elevar med funksjonstap i arbeidet med universell utforming.
Samrøystes vedtak Utdanningsutvalet - 14.05.2018
Utdanningutvalet tek saken til etterretning, og ber fylkesutdanningssjefen følgje opp
dei eksisterande tiltaka som er lista opp i saken, og evaluere måloppnåing av tiltaka
undervegs. Utdanningsutvalet ber fylkesutdanningssjefen følge opp tema med lav
rapportering på HMS-rapporten, minst to gonger per år med kvar enkelt skole. I
prosjektet med tiltak for særskilt sårbare grupper bør skolemiljøutvala ved skolane
involverast særskilt for å forankre arbeidet på kvar enkelt skole. Dette vil også vere
med på å aktivisere skolemiljøutvala i større grad om konkrete tema.

Det blir også vist til Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring:
Det skal arbeidast systematisk med utvikling av tilpassa opplæring, læringsmiljøet, den
formative vurderinga og grunnleggande ferdigheitar i skolane.
I Møre og Romsdal skal tilpassa opplæring prege skolen si verksemd. Tilpassa
opplæring handlar både om læringsmiljø, klasseleiing, formativ vurdering, organisering
og arbeidsmåtar, både kollektivt og individuelt, samt undervisning og opplæring i tråd
med nasjonale føringar
Det blir også vist til gjennomgåande perspektiv i Fylkesplanen - likestilling og inkludering

Vurdering

Skolen har eit skjerpa ansvar for å ivareta særleg sårbare elevar.
"Skolen har et skjerpet ansvar for å ivareta elever med en særskilt sårbarhet. Slik sårbarhet kan
være knyttet til for eksempel elevens religion, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk,
funksjonsevne, at eleven har atferdsvansker eller sosio-emosjonelle vansker eller forhold ved
elevens familie og hjemmesituasjon. "(Opplæringslov §9a-4 - merknader Prop 57 L (2016-17))

Forsking viser at tilrettelegging og inkludering av elevar med funksjonstap er varierande og
mangelfull. Delen som har nedsett funksjonsevne i vidaregåande opplæring er på rundt 5%.
Omlag halvparten av disse har psykiske utfordringar, 31% har utviklingshemming. omlag 8%
har sansevanskar og 7% har bevegelsesvanskar. Mørketala er truleg store. Talet på unge med
nedsett hørsel vil f.eks. auke dramatisk fram mot 2020.
Korleis kan fylkeskommunen som skoleeigar vere med å skape eit inkluderande læringsmiljø og
slik medverke til at skolane tilrettelegg og tek særskilt omsyn til elevar med nedsett
funksjonsevne under paraplyen universell utforming?
Som ei oppfølging av arbeidet med §9a og arbeidet med universell utforming i
fylkeskommunen arbeider administrasjonen med nokre tiltak knytt mot elevar i vidaregåande
skole.
Fylkesrådmannen foreslår følgjande hovudtiltak:
 Eit eige menypunkt på intranettet med informasjon for tilsette på
vidaregåande skolar
 Eit banner som er linka til nettsida
 Frukostseminar med kompetansemiljø lokalisert på ulike skolar som blir
streama og lagt på nettsida i ettertid
Følgjande hovudtema for frukostseminara er foreslått: Alle skal med!
Mål: Bevisstgjering - kvifor er det viktig å tilrettelegge og å bruke utstyr?
Tema for frukostseminar (4-5 stk. fordelt over 2 skoleår):
1. Alle skal med - Viktigheten av trygt og inkluderande skolemiljø for alle (psykisk helse
m.m.)
2. Viktigheten av god lyd og klarspråk for alle

- bruk av lydutstyr hjelper mange /heile klassen
3. Viktigheten av godt lys for alle
4. Viktigheten av god akustikk for alle
5. Viktigheten av inkludering for alle
Fylkesutdanningssjefen foreslår å starte med dei to første temaa og evaluere det vidare
arbeidet etter dette. Vi har velt desse tiltaka då dette femnar mange elevar, og temaa og
tiltaka er konkrete og synlege.
Forslag til vedtak:
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