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HØRING AV NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING. FLERSPRÅKLIGE BARN, 

UNGE OG VOKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET. 

 

Det vises til høringsbrev av 21.06.2010 hvor det bes om tilbakemelding på NOU 2010:7. 

Høringsfristen er 01.11.2010. 

 

Ålesund kommune er med i Skoleeiernettverk i NAFO og støtter uttalelsen som er gitt fra 

nettverket.  

 

Rapporten (NOU 2010:7) til utvalget er på over 400 sier og er delt inn i fire deler, der 

hoveddelen er kapittel 7-13. Som det er bedt om i høringsbrevet så viser vi til kapitlene i 

rapporten når vi kommenterer tiltakene.  

 

Ålesund kommune har følgende kommentarer til NOU 2010:7: 

 

Kapittel 6 – STYRING, ØKONOMI OG ORGANISERING 

Ålesund kommune støtter utvalgets forslag til tiltak vedrørende ressurser. Det er helt vesentlig 

at dersom den individuelle retten gjennom lovendring styrkes, så må finansieringssystemet 

styrkes samtidig. 

 

I det videre arbeidet med inntektsystemet for kommunene må det tas hensyn til at ressursbruken 

knyttet til opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne har vært for lav. Ålesund 

kommune vil med dagens finansieringsordning ikke ha mulighet til å gjennomføre de 

kvalitetshevinger som rapporten foreslår. 

 

Ålesund kommunen mener at styringsinformasjonen må forbedres slik at grunnlaget for 

finansieringen blir bedre.  

 

 

Kapittel 7 – BARNEHAGE OG ANDRE TILBUD I FØRSKOLEALDER 

Ålesund kommune mener det må utvikles tiltak som sikrer at det er tilstrekkelig med kompetent 

personale rundt barna til enhver tid, slik at kvaliteten ikke senkes i de barnehagene som er 

rammet av mye fravær og ustabilitet. Ålesund støtter derfor spesielt tiltaket om:  
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”Morsmålslærere/assistenter/tospråklige assistenter, både i skole og barnehage, skal tilbys en 

form for videreutdanning, og dersom de ønsker det, bør få mulighet til å utdanne seg videre til 

førskolelærere/lærere”. 

 

Ålesund kommune er enig i flertallet i utvalget vedrørende tiltak om at barnehageloven § 2 må 

endres til følgende: ”Barnehagen skal arbeide aktivt med å fremme alle barns norskspråklige 

kompetanse. Barnehagen skal også støtte barn med annet morsmål enn norsk i bruk av sitt 

morsmål”. 

 

Ålesund kommune mener at ved innføring av krav om at alle barnehager skal gi tilbud om 

språkkartlegging ved treårsalder, må et slikt tilbud også omfatte barn som ikke går i barnehage. 

Språkkartlegging ved treårsalder bør også for disse barna finne sted i barnehagen eller ved 

helsestasjon. For å kunne gjennomføre denne språkkartleggingen må det også utvikles 

standardiserte dokumentasjons- og kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige barn, da dette 

ikke finnes per i dag.  

 

Ålesund kommune mener at det må sikres nødvendig kompetanse for bruk av dokumentasjons- 

og kartleggingsverktøy. Kompetansen må sikres gjennom førskolelærerutdanningen og ved 

egne etterutdanningstiltak. 

 

Kapittel 8 - GRUNNSKOLE 

I kommentarene til dette kapittelet har kommunen valgt ut noen av de forslag til tiltak som er 

listet opp i NOU 2010:7. 

 

Forslag til tiltak i rapporten:  

I dag eksisterer betydelige muligheter for å øke bruken av morsmålsopplæring og tospråklig 

fagopplæring innenfor de rammene dagens regelverk gir. En mer aktiv bruk av både 

morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring etterlyses. 

 

Ålesund kommune er enig i dette, og støtter forslaget til tiltak. 

 

Forslag til tiltak i rapporten: 

Opplæringsloven § 2-8 bør presiseres slik at det blir klart hva retten kan innebære når det 

gjelder avvik fra fag- og timefordelingen, omfang, organisering, kompetanse, m.v. 

 

Ålesund kommune vil peke på nødvendigheten av en nasjonal standard for utforming av 

enkeltvedtak for særskilt språkopplæring. Dette er nødvendig for å unngå de store regionale og 

lokale variasjonene som eksisterer i dag. Det bør utarbeides felles skjemaer og prosedyrer for 

enkeltvedtak med hensyn til § 2-8 og § 3-12. Maler for utforming av enkeltvedtak må være 

oversatt til en rekke språk og legges ut på offentlige sider. Dette vil være ressurssparende for de 

enkelte kommunene. (kapittel 8 og 9) 

 

Forslag til tiltak i rapporten:   

Elever med annet morsmål enn norsk bør gis anledning til å få morsmålet sitt som fag med 

mulighet for påbygging gjennom skoleløpet, som alternativ eller tillegg til fremmedspråk. 

 

Ålesund kommune støtter dette. Vi ser likevel at det kan bli problematisk å rettighetsfeste dette, 

i forhold til lærernes kompetanse i disse språkfagene. Ålesund kommune vil derfor ønske at 

språk som går innen dette feltet, som for eksempel polsk, taih, karen, blir tatt opp som del av 

det varige systemet for etter- og videreutdanning for grunnskolelærerne (40-40-20- modellen). 

Dette vil på sikt kunne bedre tilbudene. 
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Ålesund kommune forutsetter at dette eventuelt senere blir fremmet i tråd med 

kompetanseforskriften for lærere. 

 

Forslag til tiltak i rapporten: 

Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt 

kartleggingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for skoler og 

lærere. Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeiere og det må 

etableres støtteordninger for innkjøp av fjernundervisningsutstyr. 

 

Ålesund kommune støtter tiltakene og vil understreke hvor viktig det er at materiell som skal 

brukes er lett tilgjengelig og brukervennlig. Skoleledere og skoleeiere vil ha behov for lett 

tilgang til informasjon både om hvilket ansvar man har, og hvilke verktøy man kan og skal 

benytte. Fjernundervisning kan være et godt alternativ dersom man ellers ikke kan tilby 

undervisning for elever som har rett til det. 

 

Forslag til tiltak i rapporten:   

Det må legges til rette for samarbeid mellom morsmålslærere. 

 

Ålesund kommune vil poengtere at vi ønsker et sterkt samarbeid mellom morsmålslærere og 

lærere i grunnleggende norsk, samt samarbeid mellom morsmålslærere og andre faglærere. Det 

er per i dag lite rom for dette samarbeidet. Departementet bør legge til rette for årlige 

konferanser/kurs vedrørende temaet og det bør komme sentrale føringer for samarbeidet. 

 

Forslag til tiltak i rapporten: 

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter må revideres. 

 

Ålesund kommune støtter dette. 

 

Flertallet i utvalget har følgende forslag til tiltak:  

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal som hovedregel benyttes. 

Kartleggingsverktøyet utviklet til læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter 

skal benyttes av alle skoleeiere i tilknytning til denne læreplanen. 

 

Ålesund kommune støtter her mindretallet i sitt forslag: 

- Det skal være obligatorisk å benytte læreplanen i grunnleggende norsk for språklige 

minoriteter. 

- Det skal være obligatorisk å benytte kartleggingsverktøyet utviklet til læreplanen i 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 

 

Ålesund kommune mener imidlertid at når det blir obligatoriske å benytte planene, må 

kvaliteten på planene styrkes og videreutvikles. Tidsbruken for overgangsplanene må reduseres 

og reguleres sentralt. I tillegg må planene harmonere med vurderingsforskriften til 

opplæringsloven. 

 

Kapittel 9 – MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

Mange minoritetsspråklige elever faller fra underveis til videregående. En vesentlig årsak til 

dette er at elevene ikke har med seg tilstrekkelige ferdigheter fra grunnskolen. Ålesund 

kommune støtter derfor utvalgets forslag til tiltak som sier at kommuner i større grad bør tilby 

ett ekstra år i grunnskolen til elever som ankommer i ungdomsskolealder med liten eller ingen 

skolebakgrunn, jf opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd. 
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Ålesund kommune har i år en prøveordning for noen elever i forhold til ett ekstra år på 

grunnskolen (11. klasse). 

Ålesund kommune mener det er viktig at det blir gitt sentrale føringer på hvordan kommunene 

skal gjennomføre dette ekstra året på skole, og at slike tilbud blir en del av grunnskoleløpet. 

 

Kapittel 10 – INNFØRINGSTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER 

For nyankomne elever er det avgjørende at de så rask som mulig etter ankomst til Norge, gis et 

opplæringstilbud som på lengre sikt gir mulighet til deltagelse i ordinær undervisning, på lik 

linje med andre barn og unge. Ålesund kommune støtter derfor forslag til tiltak om tydeligere 

retningslinjer for organisering av opplæringen for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge 

og voksne. Det er viktig at elevens språkferdigheter i morsmålet kartlegges ved ankomst som 

grunnlag for tilpassing av opplæringstilbudet. 

 

Ålesund kommune støtter anbefalingen om særskilte innføringstilbud for nyankomne barn og 

unge. Det presiseres at § 8-2 i Opplæringsloven må endres slik at innføringstilbud gjøres 

lovlige. Det må innebære at et innføringstilbud må kunne gis ved andre skoler enn 

bostedsskolen 

 

I Ålesund kommune vil vi støtte ordningen med innføringsklasser i ordinære skoler, der en eller 

flere skoler kan pekes ut med et spesielt ansvar på dette området. Avhengig av 

kommunestørrelsen kan innføringsskoler være den beste løsningen for noen. Ved lavt 

elevgrunnlag kan interkommunalt samarbeid være nyttig og nødvendig. Ålesund kommune 

ønsker imidlertid å støtte en modell der nyankomne elever primært gis opplæringstilbud i egne 

innføringsklasser ved en ordinær skole. 

 

I utgangspunktet bør en innføringsklasse være for ett år, men fleksibiliteten i systemet må være 

slik at elevene, ved behov, kan gå i kortere eller lengre tid i innføringsklassen. Det må vurderes 

i hvert enkelt tilfelle om elever som kommer underveis i skoleåret, har behov for et helt skoleår 

i innføringsklasse før de går over i ordinær klasse. For eksempel kan det være fornuftig at en 

elev som kommer i innføringsklassen i april, også går i innføringsklassen det påfølgende 

skoleåret. For barneanalfabeter bør det gis tilbud om alfabetiseringsklasse først. I 

innføringsklassen skal det være fokus på norsk, men også gis opplæring i de aktuelle fag som 

gis de andre elevene på samme alderstrinn. Desto senere i skoleløpet eleven kommer til Norge, 

desto viktigere vil det være at eleven gis opplæring i grunnleggende ferdigheter i de sentrale 

fag etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Opplæringen må være nivåbasert og gis ut fra 

elevens faglige ståsted. 

 

 

Kapittel 11 – OPPLÆRING SPESIELT ORGANISERT FOR VOKSNE ETTER 

OPPLÆRINGSLOVEN 

 

Ålesund kommune støtter forslag til tiltak i dette kapittelet. I tillegg har Ålesund kommune 

følgende innspill: 

 

Deltakere som har liten eller mangelfull skolegang fra hjemland 

I et ordinært grunnskoletilbud for voksne på ungdomstrinnet vil kravet til skriftlig produksjon 

kreve et visst faglig presisjonsnivå. Selv om deltakerne har nådd et godt muntlig nivå, vil en 

vanlig tilpasset grunnskoledeltakelse likevel ofte lide under manglende basiskompetanse. 

Særlig gjør dette seg gjeldende i muligheten til å uttrykke sin eksisterende  kompetanse og 

forståelse vad hjelp av det norske språket som for mange er relativt nytt. Tilpasset undervisning 

vil ikke alltid være tilstrekkelig for å kunne kompensere for den manglende basiskompetansen. 

Denne manglende kompetansen vil også føre til dårlige prestasjoner etter at grunnskolen er 
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fullført og deltakeren er begynt på et videregående tilbud. Muligheten for at deltakeren slutter 

før han/ hun har fullført videregående skole er derfor stor. 

 

Ålesund kommune støttet dermed tiltak som innebærer større muligheter for tospråklig 

fagopplæring eller fagopplæring på morsmålet, dette vil styrke læringsmulighetene til elever 

med  et norsknivå som er lavere enn det en trenger for å følge en fagundervisning som gis 

utelukkende på norsk. 

 

Deltakere som har gjennomført tilnærmet full grunnskole, men mangler dokumentasjon 

Målet for flertallet av ungdommene som kommer til landet uten grunnskole, må være å 

kvalifisere seg til videregående skole. Noen av de som kommer hit, har bak seg 7-8 år med 

grunnskole fra hjemland, men mangler dokumentasjon på dette.  Både grunnskolen og 

videregående skole har plikt til å gi tilpasset opplæring. Det må settes fokus på å avdekke 

opplæringsbehov ved bruk av realkompetansevurdering og å svare på disse  behovene gjennom 

hensiktsmessige løp for den enkelte. Her vil et godt tilfang av nettbaserte ressurser på ulike 

språk kunne hjelpe den enkelte å nå sine mål. 

 

Krav om dokumentasjon på oppnådd delkompetanse 

Gruppen minoritetsspråklige deltakere i grunnskolen med rett og plikt vil ofte skifte 

skole/kommune i løpet av opplæringstiden. Dokumentasjon på oppnådd delkompetanse blir i 

for liten grad delt mellom kommunene, det innebærer at kartleggingsarbeid utført av en 

kommune må gjentas i neste kommune. Utveksling av dokumentasjon på oppnådd 

delkompetanse burde være selvsagt, men fungerer ikke alltid i praksis. Sterkere føringer 

etterlyses når det gjelder formidling av delkompetanse når deltakere skifter kommune. 

 

Ålesund kommune ser derfor positivt på at det settes fokus på ønskelig  sammenheng mellom 

introduksjonsloven og opplæringsloven slik at gjeldende regler og forskrifter samkjøres. 
 

Økonomiske rammebetingelser 

Utvalget peker på at aktuell målgruppe for grunnskoleopplæring de siste årene har økt radikalt. 

Dette gjelder både kommunebosatte voksne minoritetesspråklige og 15- 16 åringer. 

Kommunenes utgifter til finansiering av grunnskoletilbudet til voksne har på tross av dette vært 

sterkt økende de siste årene uten at statlige overføringer har fanget opp dette. Dette er etter 

Ålesund kommunes oppfatting svært beklagelig, og arbeidet med å innarbeide en 

finansieringsmodell og utarbeide klare kriterier for finansieringen av et grunnskoletilbud til 

voksne må prioriteres. I Ålesund kommune har antall deltakere over 16 år på grunnskolens 

område etter § 4A-1 økt fra 2 personer i 2000 til over 50 personer årlig i  Ålesund kommune. 

 

 

Kapittel 12 – INTRODUKSJONSORDNING OG OPPLÆRING I NORSK OG 

SAMFUNNSKAP 

 

Tiltak i forhold til introduksjonsprogrammet 

Ålesund kommune støtter de forslag til tiltak som listes opp.  

Spesielt mener kommunen det er viktig med økt satsing på grunnskoleopplæring. Dette vil 

kunne føre til at flere gjennomfører videregående opplæring etter avsluttet introduksjons-

program. Introduksjonsprogrammet må også utvides for flere deltakere i inntil 3 år, for å sikre 

at flere kan ferdigstille grunnskoleopplæringen i programperioden. Ålesund kommune synes 

også det er viktig at kvalifiseringskurs må innarbeides for de som ønsker å ta høyere utdanning 

i forbindelse med introduksjonsprogrammet. Deltakere med høy utdanning bør få umiddelbar 

karriereveiledning og kurs i jobbsøking. 
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Tiltak i forhold til norskopplæring og samfunnskunnskap 

Ålesund kommune støtter de forslag til tiltak som listes opp. 

Spesielt støtter kommunen at det må utvikles tilbud om gratis nettbasert norskopplæring, og at 

kommunene settes i stand til å tilby samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. 

50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår bør sentraliseres og gjøres nettbasert, 

i tillegg til videreutvikling av fjernundervisningsmetoder og bedre tilgang på tospråklige lærere. 

 

Ålesund kommune mener også at ordningen med rett og plikt til å gjennomføre minst 300 timer 

norsk og samfunnskunnskap har uheldige, og sikkert utilsiktede virkninger slik den fungerer i 

dag: Mange deltakere i norskopplæringen slutter når plikten er gjennomført, selv om de ikke 

har opparbeidet seg  funksjonelle språkferdigheter  i nærheten av det som er det overordnede 

målet for opplæringen. Fokus for deltakerne flyttes lett fra læring og oppnådde språkferdigheter 

til fokus på registrert timetall. Krav knyttet til språkprestasjoner/norsknivå vil kunne gi en helt 

annen motivasjon til å lære norsk. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Olaug Flø Brekke   

rådmann   

 

 

 

 


