
    SMI-skolen 

 

Besøksadresse  Postadresse  Telefon 

Hansine Hansens vei 92  Postboks 77  Administrasjon: 77 75 44 20 

9019 Tromsø  9038 Tromsø  Avdelingsleder: 77 75 44 25 

 
      
 
  
 
 
 
Saksnr. i P360   Deres ref.  Tlf. sentralbord    Dato  
       77 75 44 20    

 
 

  

Avtale om kjøp av midlertidig skoleplass ved SMI-skolen Troms for XX f. 
xx.xx.xx 

 

Tromsø kommune ved X skole har i søknad datert xx.xx.xx bedt om bistand fra SMI-skolen til 
opplæring av X f. xx.xx.xx. Søknaden ble innvilget xx.xx.xx. 

SMI-skolen kan kun gi opplæringstilbud til elever som er under behandling ved HF UNN eller 
tilsvarende helseinstitusjon. (Udir 6-2014). Innlagte pasienter med elevstatus har rett på skoletilbud. 
Det kan også søkes om midlertidig skoletilbud for elever som er polikliniske pasienter. Denne avtalen 
gjelder det søkbare tilbudet. 

For at en elev med rett til spesialundervisning skal kunne motta opplæring på en annen 
opplæringsarena må følgende vilkår være oppfylt jf. Udir 3-2010: 

- eleven har et enkeltvedtak om spesialundervisning og den alternative opplæringsarenaen er 
hjemlet i vedtaket 

- det må foreligge en avtale om bistand til gjennomføring av spesialundervisning mellom 
kommunen (skolen) og tilbyder av tiltaket 

Hensikten med denne avtalen er å regulere oppgavefordelingen i opplæringsansvaret og den 
økonomiske kompensasjonen mellom SMI-skolen Troms og Tromsø kommune ved hjemskolen 
(nærskolen eleven tilhører). I likhet med avtaler som ellers gjøres om tilbud ved en alternativ 
opplæringsarena for enkeltelever (jf. Udir 3 – 2010) har kommunen det juridiske, faglige og 
økonomiske ansvaret for eleven. Dette er uavhengig om eleven får opplæringa ved SMI-skolen eller 
ved hjemskolen.  

Overordnede føringer  

1) Skoletilbudet gis i en tidsbegrenset periode på inntil seks måneder. 

2) Kommunal PP-tjeneste er ansvarlig for å utarbeide sakkyndig vurdering for eleven. 

3) SMI-skolen gir opplæring i samarbeid med hjemskolen og i tråd med elevens sakkyndige 
vurdering fra PPT. SMI-skolen skal i tillegg til å gi undervisning i fagene jobbe særskilt med sosial 
kompetanse og tilbakeføring til hjemskolen. Opplæringa gis av pedagogisk personale (lærer). 

4) Organisering av skoletilbudet: Fortrinnsvis undervisning i små grupper, unntaksvis enetimer. 

5) Skoletilbudets varighet fastsettes ved avtalens inngåelse. Opplæringstilbudet kan avsluttes 
tidligere etter avtale mellom skolene og dersom noen av avtalevilkårene bortfaller. 

6) SMI-skolen utarbeider en halvårsrapport som sendes til hjemskolen medio desember for første 
termin og medio juni for 2. termin, eller ved avslutning av opplæringstilbudet. 

Unntatt offentlighet 
Jf. Off. lovens § 13 og 
Forvaltningslovens § 13 
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7) Opplæringa skal fortrinnsvis foregå på begge skoler for å opprettholde kontakten med 

hjemskolen, noe som gjør tilbakeføring enklere for eleven. SMI-skolen gir skoletilbud på inntil 50 
% av ordinært undervisningstimetall. Omfang og fagfordeling avklares i den enkelte sak. 

8) Hjemskolen skal jobbe aktivt i hele perioden for å få på plass et forsvarlig opplæringstilbud for 
eleven, som kommunen drifter selv. 

9) Rektor ved hjemskolen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning. 

10) Hjemskolen har ansvaret for at det utarbeides en IOP. Hjemskolen og SMI-skolen samarbeider 
om innholdet. 

11) Hjemskolen har ansvar for vurdering i fagene. SMI-skolen bistår etter avtale. Se 
samhandlingsprosedyre og samarbeidsrutine. 

12) For elever i grunnskolen og for elever i VGS utenfor Troms tilfaller en kostnad for hjemskolen. 
Normalt ligger sats b. i OPL-f §19-8 til grunn ved beregning. Dersom situasjonen krever at det gis 
eneundervisning vil sats c bli lagt til grunn.  

 
Vi følger gjeldende refusjonssatser for opplæringskostnader (hjemlet i OPL §13-3a, og OPL-f §19-
7f). Se evt. Udir 6-2014 kap. 4 for mer utfyllende info. Satsene er: 
 

a) Kr. 86 000 for elever som ikke har behov for spesialundervisning etter Opl. kap. 5. 
b) Kr. 253 000 for elever som har moderat behov for spesialundervisning etter Opl. kap. 5. 
c) Kr. 501 000 for elever som har omfattende behov for spesialundervisning etter Opl. kap. 5.  

 
Som hovedregel gjelder satsen på 253 000,- (fulltidstilbud/årsbasis) noe som utgjør 1332,- per 
skoledag (253.000,-/190 dager). Unntaksvis brukes høyeste sats. Det rundes av til hele og halve 
dager. Faktura sendes medio desember for første termin og medio juni for 2. termin. 

13) Kommunen garanterer økonomisk ovenfor fylkeskommunen etter føringene i denne avtalen. 

14) Forventninger til eleven 

- Eleven må kunne motta undervisning i liten gruppe. 
- Eleven må benytte seg aktivt av skoletilbudet.  
- Eleven må gå til behandling for sine helsemessige utfordringer, der ett av målene er å styrke 

seg selv mot en tilbakeføring til hjemskolen. 

For elev X gjelder følgende avtale 

- Omfanget av opplæringen:  

- Innhold i opplæringen:  

- Organisering av opplæringen:  

- Varighet av skoletilbudet: F.o.m. xx.xx inntil xx.xx.xx 

- Avtalen evalueres xx.xx. Hjemskolen kaller inn til evalueringsmøte. 

- For elev X gjelder refusjonssats c så lenge han må ha eneundervisning. Når eleven kan delta i 
liten gruppe legges sats b legges til grunn.  

 
 
Tromsø, xx.xx.xx    
    
 
___________________________    ______________________ 
Frode Hjort-Larsen       
Rektor SMI-skolen      Rektor X skole 


