
 
Ad.: NOU 7:2010: Mangfold og mestring. 
 
Viser til deres rapport datert: 1. juni 2010 
 
Tiltross for at vi ikke er nevnt som høringsinstans, mener vi at det er viktig å kommentere en setning 
i Deres rapport på s. 357 som handler om vår webside på www.morsmal.org 
 
" … Videre er utvalget blitt gjort oppmerksom på private nettsteder som «morsmal.org». Det er viktig at 
disse nettstedene er lett tilgjengelige, og at nettstedene videreutvikles slik at det gir lærere og 
førskolelærere mulighet for faglig utveksling, både gjennom gjensidig informasjon om aktuelle saker, 
kurs, nye læremidler m.m., og ved å gi oversikt over læremidler med mulighet for å legge inn personlige 
erfaringer." 
 
- morsmal.org er ikke et privat nettsted, men en offentlig og frivillig (NGO) organisasjon som har blitt 
etablert og utviklet i samarbeid med flere organisasjoner i Norge og andre land. Vi har fortsatt 
kontakt og samarbeid med disse og flere andre organisasjoner etter at Bergen kommune har sagt 
opp sitt samarbeid forhold med oss for 4 år siden [1]. 
- Websiden i følge data fra de største servere i verden er det mest besøkte migrasjonspedagogikk 
ressurs i Skandinavia. Det bør nevnes bare for ordensskyld at det svenske modersmal.net nettstedet 
som er i følge Deres rapport brukt av morsmålslærere og andre i Norge, ligger nesten 3 millioner 
plass etter oss [2].  
 
Vi er veldig takknemlig for at vår webside ble nevnt i denne viktige rapporten. Samtidig, var vi litt 
skuffet over at tiltross for at flere medlemmer (nesten halvparten) i Utvalget representerer 
organisasjoner som har både anbefalt og brukt vår webside i flere år nå, at det var oss på 
morsmal.org som måtte be om "litt oppmerksomhet" i denne rapporten.  Vi antar at det skylder de 
store og veldig omfatende material at Deres Utvalg måtte ha tatt hensyn til.  Vi håper og tror at disse 
instanser fortsatt støtter arbeidet for inkludering gjennom flerspråklig og flerkulturell opplæring. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
On Elpeleg 
Morsmal interesseorganisasjon, orgnr.: 994707949  
 
URL: www.morsmal.org 
Twitter: www.morsmal.org/twitter 
Facebook: www.facebook.com/morsmal 
 
Referanser: 
1.  http://www.morsmal.org/cgi-bin/index.cgi?action=about 
2. http://www.alexa.com/siteinfo/morsmal.org og http://www.alexa.com/siteinfo/modersmal.net 
3. ”morsmal” på google.news: http://news.google.com/news/search?q=morsmal 
 
Kopi:  X4 
- KIM ved leder  
- Morsmal – Styret 
- Utdanningsforbundet 
- Bergen kommune, komité for oppvekst ved Byråd for barnehage og skole i Bergen, Filip Rygg 
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