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Østbergutvalget, høring 
 
 
 

 
 

                                                                                          Kristiansand, 130910 
 

Høring  NOU 2010:7 , ”Mangfold og mestring”. 
 
Vi ber om at følgende noteres som høringsinnspill, sett i lys av vår kompetanse på 
feltet grunnskolenivå / opplæringen av nyankomne barn og unge i grunnskolealder 
I Kristiansand kommune 
 

1. 
Det oppfattes svært positivt at utvalget benytter begrepet ” flerspråklige barn”, i  
stedet for det mer uklare ”minoritetsspråklige barn” ikke minst i drøftinger rundt så 
vel økonomiske som menneskelige ressurser. 

      Vår erfaring støtter behovet for å styrke de flerspråklige grunnskoleelevenes 
      syn på verdien av egen flerspråklighet!  
      Vi støtter også utvalgets tydelige syn om flerspråklighet som en verdi og  
      derav behovet for et eget morsmålsfag! 
 

2. 
Rammebetingelser i vid forstand blir nøye drøftet  av utvalget. 
 Det er viktig at lovverket  sikrer økonomiske rammer for flerspråklige i hele  
 utdanningsforløpet. Vi vil anbefale øremerkede midler.    

       Likeledes er det viktig å endre lovverket, slik at så vel mottaksklasser som  
          mottaksskoler lovlig kan fortsette sin virksomhet. At utvalget åpner for at lokale   
       forhold gir anledning til å opprette mottaksskoler, støtter vi! 
 

3. 
Utvalget  peker på mangelfull tospråklig opplæring og morsmålsopplæring på  bl.a             

      grunnskolenivå.  
         Det er særdeles viktig å gjennomføre felles nasjonale  
        standarder, slik at utvalgets velbegrunnede standpunkt om ”langvarig tospråklig  
      opplæring ” kan realiseres. Vår erfaring som mottaksskole er svært store  
      variasjoner i kompetanse i morsmålet hos elever som kommer fra ulike   
      kommuner.. 
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 4 
 Vi vil, uten forbehold, støtte utvalgets bekymring for sent ankomne elever i    
 ungdomstrinnsnivået. Denne gruppa bør gis anledning til kompetansegivende  
eksamen etter nevnte paragraf 4A1. 
Vi er imidlertid bekymret for å låse dette til elever som får maksimum to års skole i 
Norge før eksamen. Ungdom uten  noen form for skolebakgrunn fra hjemlandet, vil i 
mange tilfeller trenge enda flere år på å nå dette målet. Vi anbefaler et 
kompetansemål framfor et tidsmål! 
 
 
5.                   

 Utvalget uttaler : 
”Segregering på kort sikt , fører til integrering på lang sikt!!” 
Dette er en svært viktig erkjennelse, som vi fullt ut støtter ut i fra vår erfaring med arbeidet 
med nyankomne flerspråklige elever!! 
 
 
 
 
Mvh . 
 
 
______________                 _______________                _______________ 
Kristian Aamodt                    Hedvig Benneche                  Sissel Hvolbæk 
      ( Rektor.)                            ( Inspektør )                           ( Inspektør) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


