
Uttalelsen ifm. med ”Høringsnotatet om forslag til endringer i opplæringslova og 

privatskolelova – nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. ” kapittel 

3, side 23 -36. 

Jeg synes at dokumentet er godt utarbeidet. Fint at det åpnes muligheter for å bruke/opprette 

inføringsgrupper/klasser der det er hensiktsmessig, samtidig som det gis klare føringer og 

begrensninger. Disse kan gi minoritetsspråklige et strukturert tilbud og tvinge skolene til å 

tenke fag og tidsbegrensning. Ros til dere, fordi signalene etter Østbergutvalgets innstilling 

blir tatt til etterretning og ført ut i praksis såpass raskt. Vi i feltet setter pris på det! 

Allikevel har jeg er en merknad eller rettere sagt et ønske. På side 28 - 29 blir 

opplæringsloven § 3 – 21 beskrevet. Videre nevnes det at: Departementet vil vurdere om 

forskriften §3 – 21 første ledd bør utvides noe for å tilpasse elever i innføringstilbud i 

grunnskolen og videregående opplæring eller om det er behov for særskilt regulering av 

vurdering av elever i slike tilbud.  

På siden 35 står det: Vurdering av elevene må følge reglene i forskrift til loven kapittel 3. Det 

vises særlig til § 3 – 21 om fritak fra vurdering med karakter for minoritetsspråklige elever i 

grunnskolen. Det blir ikke nevnt at det skal komme en særskilt regulering av vurdering av 

elever i slike tilbud. 

Vi ønsker oss, at det blir sett nærmere på denne delen av lovverket. I skoleverket hersker det 

usikkerhet angående vurdering med karakterer for minoritetsspråklige. Dette gjelder særlig 

elever med manglende faglige kunnskaper i forhold til jevnaldrende. Å få en dårlig karakter i 

halvårsvurdering eller standpunktkarakter kan føre til et selvbilde, som vi synes er uønskelig. 

Manglende språkkunnskaper kan også føre til at eleven har problemer med å gi uttrykk for 

det han eller hun kan i bestemte fag. Det er ikke alltid en tospråklig faglærer tilgjenglig for å 

fange opp slike situasjoner. For minoritetsspråklige elever som har vært mindre enn et år i 

det norske skolesystemet og som har manglende skolegang fra heimlandet i tillegg, kan 

karaktersettinga virke urettferdig.  

En annen gruppe som skaper hodebry er elever fra Mottak, som har rett på 

grunnskoleopplæring ifølge opplæringsloven, men som har vært i en Mottaksklasse over 

lengre tid eller i norskopplæringa sammen med voksne. Disse elever mangler en forståelse 

av hva skolehverdagen i Norge inneholder. Kvaliteten på opplæringa hos disse elever kan 

være svært så forskjellig. Også for disse kan karaktersetting i en vanlig norsk skole virke 

urettferdig.  

Vi ønsker oss klarere retningslinjer i vurdering med karakterer for disse elever, slik at 

karakterer ikke tar motet dem, men samtidig må de få klar beskjed om hvor de står i forhold 

til jevnaldrende.  
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