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Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringslov og 
privatskolelov - nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen 
m.m.
Vi viser til deres brev datert 4.10.2011 vedrørende forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forslag til endringer i 
lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

Østfold fylkeskommune avgir uttalelse til følgende endringsforslag:

Innføre en lovbestemmelse som klargjør at skoleeier kan organisere særskilte 
innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever ved et nytt femte ledd til 
opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12.

Forslag til endring av opplæringsloven § 15-2 andre ledd: Departementet skal være 
klageinstans for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter § 3-12.

Innføre lovbestemmelse om opplæring ved behov for alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK), ny § 3-13.

Høringen er behandlet av Opplæringsavdelingen, Pedagogisk seksjon.
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Høringsuttalelse om forslag til endringer i opplæringslova og 
privatskolelova 
Østfold fylkeskommune vil innledningsvis bemerke det uheldige i at kun ett av temaene i 
høringen framkommer i overskriften til høringsbrevet: ”…-nasjonal bestemmelse om 
lærertetthet i grunnskolen med mer”. Dette førte til en betydelig forsinkelse i saksfordelingen. 
Forsinkelsen gjør at det ikke blir tid til politisk behandling, noe som er både vanlig og ønskelig 
i en sak som dette. Vi ber derfor om at departementet vurderer å utsette høringen slik at 
fylkeskommunen får mer tid til å behandle et viktig tema i formelt riktige organer. 

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever
Østfold fylkeskommune er positiv til at departementet ønsker å regulere innføringstilbudene i 
opplæringsloven, men vi har likevel kommentarer til hvordan tilbudene forslås organisert. De 
videregående skolene i Østfold har i mange år gitt tilbud om språkopplæring til 
minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, nettopp i innføringsklasser. Disse 
erfaringene håper vi departementet vil ha nytte av i det videre arbeidet med nytt femte ledd i 
opplæringslovens paragraf 3-12. 

Utkast til lovtekst til opplæringslova § 3-12 nytt femte ledd: 
Fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever i egne 
grupper, klasser eller skoler. Dersom hele eller deler av opplæringen skal skje i slik gruppe, 
klasse eller skole, må dette fastsettes i vedtaket om særskilt språkopplæring. Vedtak om slik 
opplæring i særskilt organisert tilbud kan bare fattes dersom dette antas å være til det beste 
for eleven. Som hovedregel kan slik opplæring i særskilt organisert tilbud vare inntil ett år. Når 
det foreligger særskilte grunner, kan det vare inntil halvannet år. I vedtaket kan det for denne 
perioden gjøres avvik fra læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er 
nødvendig for å ivareta elevens behov. Vedtak etter dette leddet krever samtykke fra 
elev/foresatte. 

Kommentar til forslag om endring av lov:

Organisering

Østfold fylkeskommune støtter at nytt femte ledd gir anledning til å organisere segregert 
undervisning uten å komme i konflikt med § 8-2 andre ledd, andre punktum: ”Til vanleg skal 
organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør”, og at det gis anledning til 
avvik og unntak fra fag- og timefordeling og læreplan uten at det er fattet vedtak om 
spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1.

Østfold fylkeskommune ber imidlertid departementet å vurdere om nytt femte ledd i §§ 2-8 og 
3-12 bør ha innhold som er tilpasset henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring. 
Organiseringen av innføringsklasser slik departementet foreslår er kan hende mulig å 
gjennomføre i grunnskolen hvor det er ett ”utdanningsprogram”, men konsekvensen ved å 
bruke den samme modellen i videregående opplæring, kan se ut til å bli en innføringsklasse 
for hvert utdanningsprogram, noe som ikke vil være praktisk mulig å gjennomføre.

Østfold fylkeskommune kan ikke støtte departementets forslag til hvordan dette skal 
organiseres i videregående opplæring. Departementet foreslår at elever som har behov for 
særskilt språkopplæring i innføringsklasse eller innføringsskole bruker av retten til 
videregående opplæring. Det forutsettes dermed at eleven tas inn til et ordinært 
utdanningsprogram, og så tas ut av den ordinære klassen til en innføringsklasse. 
Konsekvensen av en slik organisering vil være at mange ikke vil oppnå studie- eller 
yrkeskompetanse på grunn av den korte tiden som er til rådighet i videregående opplæring.
Vi mener at tilbudene bør være søkbare med egne koder og sentralt inntak.
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Østfold fylkeskommune er også kritisk til argumentasjonen for en maksimal tidsramme for 
tilbudet. Vår erfaring tilsier at det ikke er nødvendig å tidsbegrense tilbudet. § 3-12 bestemmer 
at elevene har rett til særskilt språkopplæring ”…til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å 
følgje den vanlege undervisninga.” Det må derfor være skolen som ut fra den enkeltes resultat 
av kartleggingen bestemmer hvordan den videre opplæringen gjennomføres.

Østfold fylkeskommune støttet i høringen til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring, 
Østbergutvalgets forslag om at innføringsklasse bør være et fylkeskommunalt tilbud som det 
kan søkes til, og som skal regnes som et ”år 0”. Eleven bruker med andre ord ikke av retten til 
videregående opplæring. 

Østfold fylkeskommune støttet også Østbergutvalgets forslag om at minoritetsspråklige elever 
som har språklige behov for det, skal kunne velge å ta VG 1 over to år. Denne modellen 
innebærer fulltids opplæring i to år, med dobbel tid for å nå kompetansemålene for VG 1. 
Timeramme for enkeltfag kan fastsettes individuelt, for eksempel utvidet timetall i norsk for de 
som trenger det. Dette er i tråd med prinsippet om tidlig innsats og vil sannsynligvis, i større 
grad bidra til at flere elever vil bestå og fullføre VG 1 og VG2, sammenlignet med den 
organiseringen det legges opp til gjennom departementets forslag. 

Utvidet rett

Østbergutvalget viser til forskning som dokumenterer at det å lære seg et andrespråk så godt 
at det fungerer som fullverdig opplæringsspråk, tar fra 5-7 år. Østbergutvalgets forslag om ”år 
0” og to år på VG1 imøtekommer denne grunnleggende kjensgjerningen på en bedre måte 
enn departementets forslag. Det gis mer tid, og det legges føringer for at retten til 
videregående opplæring inntil to år ekstra tas ut i forkant av opplæringsløpet i stedet for i 
etterkant, slik det er vanlig for elever med behov for spesialundervisning. Det er viktig at 
særskilt språkopplæring blir gitt så tidlig i utdanningsløpet som mulig.

Innhold i tilbudet om innføringsklasse

Departementet vil komme tilbake til det nærmere innholdet i innføringstilbudet i tråd med det 
som er varslet i Meld. St. 22 (2010-2011) hvor det sies at departementet vil ”Vurdere om det 
er behov for ytterligere nasjonale føringer når det gjelder innhold og organisering av tilbudet.” 

Østbergutvalget mener at det er behov for å legge nasjonale føringer for innholdet i 
innføringsklassene. Utvalget mener at innholdet bør bestå av fag fra Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet, men at opplæringen skal være nivåbasert. Bl.a er det forslag om at elever 
som kommer til Norge i ungdomsskolealder eller senere skal ha en ordning som gir dem 
muligheten til å oppnå generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse uten eksamen etter 
ordinær læreplan i norsk. 

Østfold fylkeskommune støttet dette forslaget, og vi mener det er uheldig at departementet nå 
vil komme tilbake til innholdet i innføringstilbudet. Når det legges betingelser for de ytre 
rammene og deler av organiseringen lovfestes, bør det også legges nasjonale føringer for 
innholdet slik at dette trer i kraft samtidig.  

Utkast til endring i opplæringsloven § 15-2 andre ledd: 
Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning i den 
vidaregåande opplæringa, enkeltvedtak om tap av retten til vidaregåande opplæring etter § 3-
8 og § 4-6, enkeltvedtak om opplæring i inntil to år ekstra etter § 3-1 femte leddet, 
enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter § 3-12 og enkeltvedtak om fysiske og 
psykososiale miljøforhold etter § 9a-2 og § 9a-3.

Kommentar:

Østfold fylkeskommune støtter departementets forslag til endring i opplæringsloven § 15-2 
andre ledd, slik at departementet er klageinstans for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 
etter § 3-12.

Opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Departementet foreslår at ny § 3-13 skal lyde:
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§ 3-13 Opplæring av elevar, lærlingar og lærekandidatar med behov for alternativ og 
supplerande kommunikasjon (ASK)

Elevar, lærlingar og lærekandidatar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og som har 
behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna 
kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.

Når ein elev eller lærekandidat ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet har eleven eller lærekandidaten rett til spesialundervisning etter reglane i 
kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerande 
kommunikasjon. 

Kommentar:

Paragraf 3-13 skal ikke være en ny rettighet, men en presisering av gjeldene rettigheter 
knyttet til kapittel 5 i opplæringsloven. Første ledd i lovforslaget innbefatter lærlinger i tillegg til 
elever og lærekandidater. Andre ledd utelater lærlinger fordi lærlinger ikke har rett til 
spesialundervisning etter kapittel 5. Vi oppfatter lovteksten som uklar når det gjelder lærlingers 
rett til ASK. 

Østfold fylkeskommune støtter departementets forslag til ny § 3-13 under forutsetning av at 
det klargjøres hvordan lærlingers rett til ASK skal forankres.


