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Prosjektplan datert 30.10.2018 godkjennes med slike endringer:
·
Vedlegg
Namsos FR prosjektplan
Saksutredning
Plan forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret den 16.6.2016, sak 45/16 med slik
prioritering:
1. Helse og omsorg med fokus på kvalitet innen eldreomsorg og virkninger av redusert
ressursbruk
2. Opplæring med spesielt fokus på lærertetthet og tilpasset opplæring
3. Organisasjonsendringer med fokus på sykefravær og arbeidsmiljø
Forvaltningsrevisjonsrapport Eldreomsorg ble behandlet av kommunestyret i 2017. I tillegg
har det vært levert forvaltningsrevisjonsrapport på "Kommunens oppfølging og etterlevelse
av lov og retningslinjer på personalområdet". Denne ble behandlet av kommunestyret august
2018.
Revisjonen har i henhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon den 16.06.16 oversendt
utkast til prosjektplan Tilpasset opplæring i grunnskolen.
Prosjektplanen har slik problemstilling:
Gjør grunnskolene i Namsos et tilfredsstillende arbeid innen tilpasset opplæring innenfor
rammen av ordinær undervisning?
·
·

Dette gjøres ved å se på om skolen
oppdager elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av undervisningen
følger opp elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av undervisningen

Viktige tema/grunnlag for skolens arbeid med tilpasset opplæring er
kapasitet og kompetanse i skolen
system og metoder (verktøy) i skolen
samarbeid med PPT om systemrettet arbeid (veiledning) i skolen

Prosjektplanen avgrenses ved at spesialundervisning på grunnlag av vedtak fra PPT

ikke er omfattet av prosjektet. Fylkesmannen har i 2017 gjennomført tilsyn ved Høknes
og Vestbyen skoler skole. Dersom ressursene tillater det kan det bli aktuelt å se
nærmere på hvordan avvik er rettet opp.
Aktuelle metoder for datainnsamling angis til å være intervju og dokumentanalyse.
Overordnede kriterier(kilder) er opplæringsloven med forskrifter, samt kommunens egne
vedtatte retningslinjer.
Revisjonen angir en ressurs på 350 timer til prosjektet.
Forvaltningsrevisjonsrapporten forventes forelagt kontrollutvalget til behandling i juni 2019.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Prosjektplanens hovedtema er å undersøke om grunnskolene gjør et tilfredsstillende arbeid
på tilpasset opplæring innenfor rammen av ordinær undervisning. Sentralt står hvordan det
arbeides med hhv. oppdage og følge opp elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av
undervisningen. Ressurser om kapasitet, kompetanse, system, metoder og
veiledningssamarbeid er viktig for hvordan det arbeides.
Utkastet til prosjektplanen synes dekkende for å besvare tema og problemstilling
En anbefaler kontrollutvalget å godkjenne prosjektplanen med de endringer som utvalget
selv evt. måtte vedta i møtet.

