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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens informasjon om rapport fra Fylkesmannens tilsyn av voksenopplæringen til
orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Fylkemannen i Sør-Trøndelag har oversendt rapport etter gjennomført tilsyn ved Enhet for
Voksenopplæring. Tilsynet er gjennomført ved gjennomgang av skriftlig dokumentasjon fra enheten for å
vurdere om kommunen fyller lovkravene i opplærings- og forvaltningsloven. Ansatte er ikke intervjuet.
Målsettingen for tilsynet er å sikre at målgruppen (voksne) får tilbudene de har krav på etter loven.
Voksne med rettigheter etter Opplæringslovens kapittel 4 A skal gis muligheter til å skaffe seg
grunnleggende ferdigheter, eller oppnå grunnopplæring som basis for videre skolegang.
Rapporten inneholder informasjon om kravene til kommunen om å gi innbyggerne muligheter til å bruke sin
rett til grunnskoleopplæring og retten realkompetansevurdering, krav til underveis - og sluttvurderinger,
eksamen og dokumentasjonskrav. Opplæringslovens § 13-10 annet ledd pålegger skoleeier å ha et
forsvarlig system for å følge opp at bestemmelsene i Opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt.
Det har ikke vært gjennomført tilsyn av voksenopplæringen i Trondheim kommune tidligere. Fristen for å
kommentere rapporten er satt til 15. oktober 2010. Alle lovstridige forhold skal være rettet innen 31.
desember 2010.
Rådmannens vurderinger
Rådmannen har gått igjennom rapporten og merket seg flere forhold som Fylkesmannen påpeker.
Rapporten beskriver hva som fungerer godt i forhold til lovens krav, og hva som må forbedres.
Fylkesmannen skriver at kommunen informerer innbyggerne grundig om opplæringsmulighetene og
rettighetene. Det er etablert søknadsrutiner og rådgivingstilbud til elever og søkere inkludert informasjon
om mulighetene for å få støtte til skyss. Det gis informasjon om fritaksmuligheter, deltagerne får grundig
tilbakemeldinger gjennom elevsamtaler og avsluttet grunnskoleopplæring dokumenteres gjennom vitnemål.
Søkerne innkalles til fagvise samtaler for å kartlegge opplæringsbehovet. Fylkesmannen uttaler at
kommunen har utviklet meget grundige kartleggingsverktøy som kan brukes til å lage opplæringsplaner.
Vedtak om tilbud om opplæring følger lovens bestemmelser, men mangler begrunnelser i forhold til faktiske
forhold. Grundige sakkyndige vurderinger er lagt til grunn for vedtak om spesialundervisning på
grunnskolens område, men henvisning til det faktiske lovgrunnlaget mangler i eksempelet Fylkesmannen har
fått tilsendt. Fylkemannen påpeker at rutiner for utredning av voksne med dysleksi er uklare. Det er ikke
dokumentert at det foreligger systemer for skolebasert vurdering for Enhet for voksenopplæring.
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Fylkesmannen pålegger kommunen å forbedre rutinene i forbindelse av vedtak, vitnemål må være korrekte
for alle, og personer som søker opplæring på bakgrunn av lese og skriveproblemer må få tilbud innen
rimelig tid. Videre må det etableres systemer for skolebasert vurdering (”Ei verdsetting av utvalde sider
ved den enkelte skulen med basis i systematisk informasjon frå verksemda, og med tanke på
utvikling og kvalitetsauke, utført i et nært samarbeid med eller mellom dei som er knytte til skulen”
Peder Haug.) Kommunen pålegges å sluttføre utvikling av et system for vurdering om kravene i
Opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt.
Fylkesmannen anbefaler at det legges til rette for å søke skoleplass for de som ikke behersker eller har
tilgang til IT, og at det legges til rette for kveldsundervisning.
Rådmannen arbeider allerede sammen med Enhet for voksenopplæring med kvaliteten på vedtakene,
vitnemålene skal være korrekte og det innføres nå i oktober/november et tydeligere system for utredning
og vedtak for personer med lese og skriveproblemer. I løpet av året er det, uavhengig av dette tilsynet,
arbeidet med å lage et system for å ”overvåke” om vår praksis er i henhold til lovverket. Dette vil bli lagt ut
på kommunens kvalitetsweb innen 31.12.2010.
Rådmannen legger senere i høst fram Plan for voksenopplæring til politisk behandling. Der foreslås det å
utvikle kvalitetsrapporter etter mønster fra grunnskoleopplæringen for barn og unge. Der foreslås det også i
tråd med Fylkesmannens forslag å legge til rette for mer kveldsundervisning.
Fylkesmannen har påpekt forhold som det allerede er tatt fatt i, og alle avvik vil derfor være lukket innen
31.12 2010. Dette kravet er identisk med rådmannens krav om ferdigstillelse av kommunens kvalitetsweb.
Det er samsvar mellom Fylkesmannens rapport og rådmannens oppfatting av situasjonen innenfor
grunnskoleopplæring for voksne.

Rådmannen i Trondheim, 13.10.2010

Helge Garåsen
kommunaldirektør

Alf Rune Hasselø
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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