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NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og 
voksne i opplæringssystemet 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Bakgrunn for saken 
Østbergutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. oktober 2008. Utredningen ble av-
gitt til Kunnskapsdepartementet 1. juni 2010. Den 21. juni 2010 sendte Kunnskapsdeparte-
mentet utredningen til høring, med frist for høringsuttalelse den 1. november 2010. 
 
Utvalget har vurdert og foreslått tiltak knyttet til tverrgående tema på en rekke områder. Bar-
nehagetilbudet og andre tilbud for minoritetsspråklige barn i førskolealder er vurdert med tan-
ke på tidlig intervensjon i samarbeid med foreldre og foresatte om særskilte tilbud om språk-
stimulering i og utenfor barnehage. Det er et mål å øke minoritetsspråklige barns deltakelse i 
barnehagen. 
Utvalget har vurdert behovet for etterutdanning av førskolelærere i barnehagen og lærere i 
grunnopplæringen. 
 
Utvalget har foreslått endringer i innhold, strukturer og rammer for hvordan den ordinære opp-
læringen i grunnskolen og videregående opplæring skal fungere i praksis for minoritetsspråkli-
ge og asylsøkere. Videre har utvalget gjennomgått finansieringen, organiseringen, regelverket 
og innholdet i de ulike opplæringstilbudene for minoritetsspråklige barn, unge og voksne i 
grunnopplæringen, som for eksempel norskopplæring og annen særskilt språkopplæring, 
særskilte klasser og ulike opplæringsmodeller for ungdom med kort botid i Norge. 
 
Utvalget har sett på mulighetene for å bedre minoritetsspråklige elevers og lærlingers gjen-
nomføring av videregående opplæring. De har også sett på frafallsproblematikken og oppføl-
gingstjenesten for å sikre en bedre rådgivning og veiledning for minoritetsspråklige i grunn-
opplæringen og i høyere utdanning innenfor de ordinære strukturene. Overgangene mellom 
nivåene i opplæringsløpet har vært viet spesiell oppmerksomhet. 
 
Utvalget har vurdert, og forslått tiltak for å bedre, det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet 
på tvers av forvaltningsnivå og opplæringsnivå. Videre har utvalget sett på sammenhengen 
mellom introduksjonsprogrammet og grunnskoleopplæring for voksne samt overgangen til 
videregående opplæring, høyere utdanning og arbeid. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene som fremmes er også vurdert. 
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Fakta 
Utvalget hadde følgende mandat: Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av opplæ-
ringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning, for å legge for-
holdene bedre til rette for at;  
-Barnehagetilbudet gir minoritetsspråklige et best mulig grunnlag for utvikling og videre læring. 
-Minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnopplæringen får en likeverdig opplæring, et 
best mulig læringsutbytte og læringsmiljø. 
-Minoritetsspråklige tilegner seg gode grunnleggende ferdigheter.  
-Det legges et godt grunnlag for at minoritetsspråklige kan delta i arbeidsliv og / eller høyere 
utdanning. 
 
Lovhjemmel i arbeidet med særskilt språkopplæring for språklige minoriteter i videregående 
opplæring er Opplæringsloven § 3-12 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minori-
tetar. Grunnskolens lovhjemmel er § 2-8. 
 
Fylkesrådmannen har invitert følgende virksomheter til å bidra med innspill til høringsuttalel-
sen: Pedagogisk psykologisk tjeneste / Oppfølgingstjenesten (PPTvgo/OT), fire videregående 
skoler, Østfold fylkeskommunale grunnskole og følgende seksjoner i opplæringsavdelingen: 
Inntak og formidling, fagopplæring og ressursplanlegging. 
 

Fylkesrådmannens vurdering 
Østbergutvalgets innstilling er et viktig dokument som tar for seg hele utdanningsløpet, fra 
barnehage til grunnopplæringen, voksenopplæring og minoritetsspråklige studenter i høyere 
utdanning. Selv om ansvaret for de ulike nivåene er fordelt på flere forvaltningsnivåer er det 
nødvendig å se helheten på tvers av forvaltnings- og etatsnivåer.  

Det er interessant å se hvordan Østbergutvalget knytter det holdningsmessige aspektet til 
forslagene til tiltak, og hvor det påpekes at gode holdninger er en forutsetning for å hente ut 
de samfunnsøkonomiske gevinstene. 

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fremmer mange forslag til tiltak, og tiltakene berører alle 
nivåer i opplæringssystemet. Manglende tiltak på ett nivå vil som regel få negative konse-
kvenser for de neste nivåene i utdanningsløpet. 

Det er mange gjentagelser i utredningen og i forslagene til tiltak. Temaet blir grundig drøftet 
fra forskjellige synsvinkler, og vi kjenner oss godt igjen i eksemplene. Tiltakene er i samsvar 
med vårt elevsyn / læringssyn og vil være et viktig skritt i riktig retning for å ivareta elever med 
behov for ekstra språkopplæring og en tjenelig integreringsprosess. Imidlertid ser vi også at 
mange av utvalgets forslag til tiltak er formulert mer som beskrivelser eller konstateringer av 
situasjonen, noe som gjør høringsarbeidet mer krevende enn om utvalget hadde vært mer 
konkret i formuleringen av forslagene.   

Utredningen gir tydeligere føringer på enkelte felt, bl.a. at det flerkulturelle perspektivet skal 
gjennomsyre all opplæring og kompetansehevingen i skolen, samt hos eksterne samarbeids-
partnere, noe vi ser meget positivt på.   

På grunn av utredningens omfang har vi valgt ut de temaene som er mest sentrale sett fra det 
fylkeskommunale ansvarsområdet. 

 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Østfold fylkeskommune har følgende innspill og merknader til forslagene i NOU 2010:7 Mang-
fold og mestring: 

Kapittel 6 Opplæringssektoren – Styring, økonomi og organisering 
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6.4.1 Styring og organisering 

Forslag 1 
Krav til internkontroll må tydeliggjøres i regelverket. 

Østfold fylkeskommune støtter ikke forslaget.  
Utvalget har merket seg kvaliteter ved vinnere av skoleeierprisen fra 2003 og fram til i dag 
hvor internkontroll er en av kvalitetene. Opplæringsloven § 13-10 Ansvarsomfang, annet ledd, 
ivaretar på en tydelig måte kravene til skolen og skoleeier om å arbeide systematisk med opp-
følging av skolene, utvikle kvalitetssystemer, ha god internkontroll, veilede og bygge kompe-
tanse. Alle disse kriteriene ligger allerede innenfor kravene i § 13-10 hvor skoleeier og skole-
ledelse skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven og forskrift til 
opplæringsloven blir oppfylt. Vi anser derfor at en ytterligere tydeliggjøring ikke er nødvendig. 

Forslag 2 
Det må finnes hensiktsmessige sanksjonsverktøy til bruk ved alvorlige regelbrudd. 

Østfold fylkeskommune støtter ikke forslaget. 
Vi forutsetter at ”alvorlig regelbrudd” er identisk med begrepet ”avvik” som Fylkesmannen bru-
ker i forbindelse med tilsyn. Østbergutvalget fremmer ingen forslag om mulige eksempel på 
sanksjonsverktøy, noe som kanskje indikerer att dette er vanskelig. Hensikten med et eventu-
elt sanksjonsverktøy må være en bedre etterlevelse av regelverket. 
Østfold fylkeskommune anbefaler at i stedet for sanksjoner må skoleeier legge til rette for en 
systematisk oppfølging og veiledning med hjemmel i opplæringsloven § 13-10. 

Utvalget bemerker at regelverket i dag tidvis oppleves som vanskelig og at det kan være aktu-
elt å vurdere en forenkling av regelverket. Vi anbefaler en omfattende gjennomgang av opp-
læringsloven, forskrift til opplæringsloven og sentrale rundskriv slik at styrende dokumenter er 
tydelige og funksjonelle for brukerne, skoleleiere, skoleledelse og lærerne. 

Forslag 3 
På bakgrunn av risiko og vesentlighet må det gjennomføres nasjonalt tilsyn med hvordan ret-
tighetene etter §§ 2-8 og 3-12 i opplæringsloven skal oppfylles. 

Østfold fylkeskommune støtter ikke forslaget. Vi mener at forslaget ikke hører hjemme i utred-
ningen. Prioritering av bestemte tema for tilsyn ivaretas av Utdanningsdirektoratet og fylkes-
mannsembetene etter et innarbeidet system. 
Forslag 4 
Skolens og skoleeiers ansvar for å sikre god sammenheng og overgang fra barnehage til sko-
le og mellom skoler og skoleslag, må forankres i opplæringsloven. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 5 
Kravet til skolefaglig kompetanse over skolenivået i opplæringsavdelingen § 13-1 fjerde ledd 
må styrkes. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Med implementering av nye prosjekter, nye retningslinjer og ny kunnskap på feltet minoritets-
språklige barn og unge er det viktig at den sentrale ledelsen for området har relevant kompe-
tanse. 

Forslag 6 
Det innføres tilsvarende bestemmelse om at kommunen skal ha barnehagefaglig kompetanse 
i kommuneadministrasjonen over barnehagenivået i barnehageloven. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

6.4.2 Informasjon og veiledning 

Forslag 1 
Det må legges til rette for bedre samarbeid mellom kommune og fylkeskommune på områder 
som rådgivning ved valg av utdanningsprogram, informasjon om eleven ved overgang fra 
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ungdomstrinnet til videregående opplæring, særskilt språkopplæring og felles bruk av lærer-
krefter knyttet til særskilt språkopplæring. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet ble innført skoleåret 2008-2009. Utdanningsvalg 
skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytter grunnskole og 
videregående skole bedre sammen. Vi anser at Utdanningsvalg i utgangspunktet ivaretar det 
første punktet i forslaget, men at læreplanen bør revideres med tanke på det flerkulturelle as-
pektet. Innføringen av § 3-12 er en erkjennelse av at også elever i videregående opplæring 
har behov for ekstra tiltak. En konsekvens av dette bør være at informasjonsoverføring og 
individuell saksbehandling i forbindelse med inntak til videregående opplæring hjemles i opp-
læringslovens forskrift kapittel 6 på en mer tydelig måte enn tilfellet er i dag. Søkere med sær-
skilte behov på grunn av minoritetsspråklig bakgrunn må behandles individuelt, og det bør 
forskriftfestes regler for søknadsfrist, saksbehandling og dokumentoverføring mellom grunn-
skole, seksjon for inntak og formidling og videregående opplæring / skole og lærebedrift. 
 
Felles bruk av lærerkrefter vil være en styrke for videregående opplæring. Særlig innenfor 
morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring er det vanskelig å rekruttere personell med 
kompetanse innenfor ulike programområder. 

Forslag 2 
Veilederkorpset som er under etablering, må inneha kompetanse om minoritetsspråklige ele-
ver situasjon og behov. 

Veilederkorpset skal bidra til at skoleeiere og skoler med spesielle utfordringer kan utvikle seg 
ved å styrke utviklings-, endrings- og forbedringsarbeidet i skolen. Vi må forusette at nødven-
dig kompetanse på alle relevante problemområder er planlagt inn i veilederkorpset. 

Forslag 3 
Kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet må i samarbeid med NAFO utvikle tjene-
lige informasjonsstrategier overfor sektoren. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 4 
Fylkesmannen må gis en større rolle også når det gjelder informasjon og veiledning knyttet til 
kvalitetsheving overfor kommuner og fylkeskommuner. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget.  

Forslag 5 
NAFO må styrkes for å sikre større trykk i kompetanseutviklingstiltak rettet mot sektoren. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Malakoff videregående skole har vært fokusskole for videregående opplæring i Østfold siden 
2001. Samarbeidet med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), fokusskolene i 
grunnskolen og etter hvert barnehagene fungerer godt. Hjulmøtene hos Fylkesmannen er 
kjernen i nettverket. Malakoff som fokusskole fungerer etter intensjonen, bl.a. som kompetan-
seformidler overfor de andre videregående skolene i fylket. En styrking av NAFO støttes, vi 
ser da muligheten for at flere videregående skoler kan få status som fokusskole. For eksempel 
en skole i hver inntaksregion. 

Forslag 6 
Digitale læremidler og fjernundervisning må videreutvikles for å bedre opplæringen. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. Se vår kommentar til kapittel 9, forslag 9. 

Forslag 7 
Det må legges til rette for utvikling av nettverk mellom barnehager, barnehageeiere, skoler og 
skoleeiere. 
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Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Ved en styrking av NAFO er det naturlig at en slik utvikling bygger videre på det nettverket 
NAFO allerede har etablert. 

6.4.3 Økonomi  

Ressursplanleggingsseksjonen har vurdert kapittel 6.4.3, og slutter seg til de følgende forsla-
gene til tiltak. 

Forslag 1 
I det videre arbeidet med inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner må det tas hen-
syn til at ressursbruken knyttet til opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne har 
vært for lav. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Styringsinformasjon må forbedres slik at grunnlaget for finansieringen blir bedre. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 3 
Ved innlemming av tilskudd under kap. 231 Barnehager må det vurderes om det bør innarbei-
des et kriterium for minoritetsspråklige barn under 6 år. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 4 
Kostnadsnøkkelen for grunnskolen må gjennomgås på nytt. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 5 
Et kriterium som også tar hensyn til ressursbehovet knyttet til norskfødte elever med innvand-
rerforeldre må vurderes innarbeidet i kostnadsnøkkelen. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 6 
Det må vurderes om kostnadsnøkkelen i tilstrekkelig grad fanger voksenopplæringens endre-
de deltakermasse og det ressursbehov dette medfører. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 7 
Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring må vurderes lagt inn som en kategori i 
kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 8 
Ved ressursfordeling mellom skoler, må skoleeier utvise betydelig varsomhet ved bruk av 
stykkprisfinansiering med flere elevtellinger i løpet av skoleåret. 
Østfold fylkeskommune støtter vurderingen. 
Kriteriegrunnlaget ble endret og forenklet av departementet for en del år tilbake. Vi innser at 
skoleeier har videreført den forenklede kriteriemodellen som departementet innførte. Faren for 
skjevfordeling mellom skolene er til stede når det eneste kriteriet for tildeling er ”…elever med 
behov for ekstra språkopplæring”, uten at det tas hensyn til om eleven er nyankommen, hvil-
ken språkgruppe, osv. Det bør utarbeides sentrale retningslinjer for hvilke kriterier som skal 
gjelde ved fordeling av ressurser.  

Forslag 9 
Det anbefales en samlet gjennomgang av de særskilte tilskuddsordningene og hvordan disse 
benyttes. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
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Forslag 10 
Det anbefales at det vurderes etablert ulike typer insentivordninger for å stimulere til samar-
beid, nettverk og ulike innføringstilbud. Det bør etableres eget tilskudd til dette formålet. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Utvalget har observert at samarbeidet mellom forvaltningsnivåene ofte er dårlig. Østfold fyl-
keskommune har imidlertid gode erfaringer med forvaltningssamarbeid innenfor ulike faglige 
områder. Godt forvaltningssamarbeid kan initieres og implementeres både lokalt på skolene 
og på fylkesnivå, men det er en styrke for dette samarbeidet når også ulike fagdepartementer 
går sammen og legger føringer for samarbeidet lokalt. I tillegg er selvfølgelig insentivordninger 
i form av øremerket tilskudd et bra bidrag for at rutiner kan utarbeides og avtaler inngås. 

Kapittel 8 Minoritetsspråklige elever i grunnskolen 

8.9.1 Særskilt språkopplæring 
Østfold fylkeskommune har organisert fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring til 
barn og unge i barneverninstitusjoner og helseinstitusjoner, henholdsvis Opplæringsloven §§ 
13-2 og 13-3a i en virksomhet, Østfold fylkeskommunale grunnskole (ØFG). 

ØFG`s ledergruppe har behandlet utredningens kapittel 8, og slutter seg til utvalgets konklu-
sjoner og forslag.  

Forslag 1 
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 mors-
målsopplæring og tospråklig fagopplæring etterlyses. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Opplæringsloven § 2-8 endres slik at elever som blir overført til ordinær læreplan i norsk fort-
satt skal kunne ha rett til særskilt språkopplæring. 
 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 3 
Opplæringsloven § 2-8 presiseres slik at det blir klart hva retten kan innebære når det gjelder 
avvik fra fag- og timefordelingen, omfang, organisering, kompetanse m.v. Presiseringen må 
omfatte både særskilt norskopplæring, tospråklig opplæring i fag- og morsmålsopplæringen. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget.  
Rundskriv – Udir-4-2009 bestemmer at: ”Unntak fra læreplanen og fag- og timefordelingen 
kan bare gjøres for elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, jf. § 5-
5.   

Veileder om spesialundervisning beskriver det samme området på følgende måte: ”Behovet 
for større eller mindre avvik fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, en-
ten for hele fag eller deler av fag, bør angis generelt og må forutsettes nærmere omtalt i IOP.”  

Avvik eller unntak fra fag- og timefordelingen med mer vil i de fleste tilfeller være nødvendig 
for å gjennomføre opplæring etter § 3-12. Det må derfor avklares, og presiseres, at Rundskriv 
– Udir-4-2009 og Veileder om spesialundervisning, jf. ovenfor nevnte regler, ikke gjelder for 
elever med vedtak om særskilt språkopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fag-
opplæring. Slik regelen er formulert vil elever som har behov for opplæring etter § 3-12 også 
måtte ha vedtak om opplæring etter § 5-1 Rett til spesialundervisning, ikke fordi eleven har 
behov for spesialundervisning, men på grunnlag av organiseringen av opplæringen etter § 3-
12. 

Forslag 4 
Elever med annet morsmål enn norsk gis anledning til å få morsmålet sitt som fag med mulig-
het for påbygging gjennom skoleløpet, som alternativ eller tillegg til fremmedspråk. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
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Forslag 5 
Tilbudet om å ta ikke-vestlige språk som fremmedspråk utvides. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 6 
Flerspråklighet må i større grad fremmes som et ideal i opplæringen for å bidra til flerkulturell 
forståelse og samhandling. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 7 
Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt kartleg-
gingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for skoler og lærere. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
PPT vgo skriver i et innspill som gjelder både grunnskole og videregående opplæring: I for-
hold til minoritetsspråklige og nytten av å bruke kompensatoriske hjelpemidler så ser vi at ele-
ver med en minoritetsspråklig bakgrunn har god nytte av å bruke den syntetiske talen Voxit 
Budgie Pro som et "rettehjelpemiddel" i forhold til det å lytte ut skrivefeil i egenprodusert tekst. 
De vil også ha nytte av den med tanke på å øve på uttale av enkeltord. 
  
Mange av de minoritetsspråklige sliter i forhold til engelskfaget også. Der er vår erfaring at de 
ofte har større vansker i forhold til den skriftlige delen enn den muntlige. Ved å bruke den 
engelske talen i Voxit så vil de kunne bruke programmet som et hjelpemiddel i det å produse-
re skriftlig engelsk tekst.  
  
Med tanke på at mange av de minoritetsspråklige elevene kun har et fungerende norsk dag-
ligspråk og ikke innehar mange av de mer spesifikke begrepene som de møter i fagene (spe-
sielt programfagene) i den videregående skolen så ser vi at de ofte kommer til kort og begyn-
ner å mistrives på skolen og gjør alt annet enn skolerelaterte ting der i stedet (forståelig nok 
på mange måter). Her tenker vi at det blir viktig å gjøre de i stand til å få med seg de begrepe-
ne som er nødvendig for å få en god nok forståelse av faget til å kunne få en beståttkarakter. 
For å få til dette uten en-til-en undervisning i alle timer, samt gjøre eleven selvstendig og del-
tagende i den ordinære undervisningen så langt det går, har vi hatt en del kursing av lærere 
på dette som vi kaller kreativ bruk av Windows sin tekstbehandler Word. 
Dette går kort ut på at de mest vesentlige fagtekstene scannes inn fra lærebøkene eller kopie-
res fra nettet (de tekstene man bruker må være digitaliserte). Deretter kan man be eleven 
merke de ordene han/hun ikke forstår, så legger man enten inn en hyperlink på ordet som kan 
være en link opp mot en nettressurs som forklarer begrepet på elevens morsmål f.eks Lexin 
som er en slik nettressurs. Man kan også koble linken opp mot et bilde av begrepet eller en 
lydfil som forklarer ordet/begrepet eller en direkte lydfilinnspilling i dokumentet. Eleven kan 
selv ta de bildene man trenger via en mobiltelefon eller lignende. Man kan også filme en 
del av oppgavene i verkstedene for så å legge inn de. Alt dette kan gjøres med enkle midler 
og med en teknologi som eleven behersker godt. Dette vil etter vår mening være en mer hen-
siktsmessig bruk av ressurser i og med at dette kan høres, ses, leses, oppleves av eleven så 
ofte han/hun vil. En en-til-en undervisning vil begrense seg til de timene eleven har og kun 
det. 
 
Forslag 8 
Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeierne. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 9 
Det må etableres støtteordninger for innkjøp av fjernundervisningsutstyr. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 10 
Det må legges til rette for samarbeid mellom morsmålslærere. 
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Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 11 
Tilbudet til leksehjelp, også med personer som behersker elevenes morsmål, må styrkes. Det 
bør legges til rette for leksehjelp over nettet. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Vi er imidlertid reservert i forhold til nettbasert leksehjelp.  

 

8.9.3 Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter 

Flertallets forslag til tiltak: 

Forslag 1 
Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal som hovedregel benyttes. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2  
Kartleggingsverktøyet utviklet til læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter 
skal benyttes av alle skoleeiere i tilknytning til denne læreplanen. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 3 
Benyttes annen læreplan, kan annet kartleggingsverktøy benyttes. Ved bruk av annet kartleg-
gingsmateriale må et nivå tilsvarende nivå 3 etter læreplanen i grunnleggende norsk for språk-
lige minoriteter kunne fastsettes. 
Kommentaren som følger gjelder både grunnskole og videregående opplæring. Kommuner og 
fylkeskommuner kan selv velge hvilket kartleggingsverktøy de ønsker å bruke i tilknytning til 
henholdsvis §§ 2-8 og 3-12. 
Som det framgår av blant annet kap. 8.9.3, Læreplan i grunnleggende norsk for språklige mi-
noriteter, har NAFO utviklet et kartleggingsverktøy knyttet til læreplan i grunnleggende norsk. 
Utvalget peker på at kartleggingsverktøyet bør forbedres til bruk i underveisvurdering; formativ 
evaluering. Det kommer ikke klart nok fram i utredningen at kartleggingsverktøyet med sin 
nivåinndeling tilsvarende oppbygningen i læreplan i grunnleggende norsk ikke er egnet til un-
derveisevaluering når norskopplæringen baserer seg på en tilpasning av ordinær læreplan. 
Utredningen klargjør heller ikke at det må stilles helt andre krav til kartlegging som skal gjen-
nomføres som grunnlag for å fatte enkeltvedtak etter § 3-12 enn den prosessorienterte kart-
leggingen med mappevurdering som nevnte kartleggingsverktøy helt klart er (se for øvrig til-
bakemelding fra videregående skole side 215 i utredningen). For at skolene skal kunne gjen-
nomføre pålagt kartlegging før vedtak, må det anvendes en tilstrekkelig kartlegging av elevens 
språk- og skolebakgrunn samt testing av tilegnet norsknivå. Kartlegging og testing må være 
enkle å administrere og å tolke (tid, kostnader inkl. personressurser, rom, hjelpemidler og ma-
teriell). Karteleggingsverktøy, tester og skolenes gjennomføring må kvalitetssikres (nasjonalt 
eller i alle fall innad i fylkene) slik at enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og utformingen 
av disse i minst mulig grad er avhengig av hvilken skole han/hun er elev ved og hvilken lærer 
som gjennomfører kartlegging og testing.  
 
Mindretallets forslag til tiltak: 
Forslag 1 
Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal være obligatorisk å benytte. 
Østfold fylkeskommune støtter ikke forslaget. 

Forslag 2 
Kartleggingsverktøyet utviklet til læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter 
skal være obligatorisk å benytte. 
Østfold fylkeskommune støtter ikke forslaget. 
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8.9.4 Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter 
Forslag 1 
Eksisterende læreplan i morsmål for språklige minoriteter må revideres. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Det må i tillegg utarbeides ny læreplan i morsmål for språklige minoriteter som tar morsmålet 
sitt som fag. Denne planen skal bygges opp etter ordinær læreplan i norsk. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Kapittel 9 Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring 
Østfold fylkeskommune ønsker på generelt grunnlag å bemerke: I første kapittel av utredning-
en, Utvalgets samlede konklusjoner, fastslås at det er en nær sammenheng mellom minori-
tetsspråklige elevers botid i Norge og deres språktilegnelse: ”Forskning viser at det å lære seg 
et andrespråk så godt at det fungerer som fullverdig opplæringsspråk, tar fra 5-7 år”. En viktig 
innvending i kapittel 9 er at det kan virke som om utvalget tidvis har mistet denne grunnleg-
gende kjensgjerning av syne. 
9.2.4 Gjennomføring og frafall i videregående opplæring. 
I kap. 9.2.4, Gjennomføring og frafall i videregående opplæring, framkommer det i underkapit-
tel 9.2.4.1 at ”Elever som selv har innvandret har betydelig lavere fullføringsgrad. Halvparten 
har betydelig lavere fullføringsgrad. Halvparten har fullført videregående opplæring og hver 
tredje har sluttet underveis”.  Disse funnene burde i utredningen vært knyttet klarere opp mot 
botid, i og med at gruppen ”Elever som har innvandret selv”, har bodd kortere tid i landet enn 
jevnaldrende i elevgruppen ”norskfødte med innvandrerforeldre”.  
I underkapittel 9.2.4.3, Om årsaker til frafall, framheves sammenhengen mellom svake grunn-
leggende ferdigheter / lavt karaktersnitt fra grunnskolen og frafall fra videregående skole. 
Forskningsresultater viser at ”… grunnskolekarakteren er en særdeles kraftig prediktor for 
sluttresultatet i videregående, og dette gjelder også minoritetsspråklige” (Lødding, 2009). 
Mange elever med kort botid søkes inn på videregående skole i Østfold med meget begrenset 
grunnskoleopplæring i Norge. Utredningen nevner i kap. 9.3.1 at manglende språkferdigheter 
kan gjøre det vanskelig for grunnskolen å gi elevene karakterer. En annen erfart årsak til 
manglende karakterer i avgangsvitnemålet er at elever kan ha så begrenset (omfang)/svak 
(innhold) skolebakgrunn fra hjemlandet / transittland at avgiverskolen ikke kan vurdere deres 
kunnskaper i forhold til 10. trinn i Kunnskapsløftet. Dette gjelder i særlig grad fellesfagene, og 
det innebærer at resultatene for flere av disse elevene ville vært ikke-bestått i flere/alle teori-
fag også om elevene ble testet faglig på et språk de mestrer. Konsekvensene av at elever 
med kort botid, meget svake norskferdigheter og meget svake fagkunnskaper for øvrig tas inn 
i videregående skole framgår av det foregående kapitlet, 9.2.4.3: ”Nesten ni av ti av dem som 
hadde under 2 i gjennomsnitt fra grunnskolen, hadde avvik fra normal studieprogresjon”.   
 
9.10 Yrkesretting av fellesfagene – fellesfagenes rolle 
Østbergutvalget gir støtte til Utdanningsdirektoratets forslag om differensiering av læreplanene 
i norsk og andre fellesfag.  Utvalget anbefaler at denne fleksibiliteten i læreplanene utnyttes til 
økt yrkesretting av fellesfagene blant annet ved at det i undervisningen gjøres bruk av case-
eksempler innen det enkelte yrkesfag slik at ”… kompetanse fra fellesfagene inngår som en 
naturlig og nødvendig del av yrkesutøvelsen”. 

Østfold fylkeskommune vil påpeke at ovenfor nevnte endring (jfr. kap. 9.11.6) kan og bør få 
konsekvenser for læreplanvalget for elever i videregående opplæring med behov for særskilt 
norskopplæring. Når fellesfag yrkesrettes, vil norskundervisning basert på Læreplan i grunn-
leggende norsk kunne få negativ innvirkning på minoritetsspråklige elevers forståelse av pro-
gramfagene sett i forhold til medelever som får yrkesrettet norskopplæring.  
 
Yrkesretting av ordinær fagplan i norsk vil kunne bidra til å redusere frafallet for elever innen 
yrkesfaglige studieretninger som sliter med fellesfagene.  
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Dette argumentet taler for at de videregående skolene i enda større utstrekning enn i dag bør 
tilstrebe å tilpasse ordinære norskplaner til den enkelte elev sine norskferdigheter i stedet for å 
velge en fagplan som ikke er tilrettelagt for yrkesretting. Et annet argument som taler for den 
samme prioriteringen er at yrkesrettingen av fellesfagene vil vanskeliggjøre ytterligere en alle-
rede komplisert overgang fra norskopplæring etter læreplan i grunnleggende norsk til karak-
tergivende norskopplæring etter ordinær plan. 
 
Læreplan i grunnleggende norsk kan være en egnet læreplan i innføringsklasser på videregå-
ende skole eller forberedende Vg1 hvor elevene ofte har meget svake norskferdigheter. Fel-
lesfagsundervisningen vil her være av mer basal og generell art i og med at elevene enda ikke 
har valgt og ikke er tatt opp ved en bestemt studieretning innen videregående opplæring. 

9.11.2 Særskilt språkopplæring i videregående opplæring 
Forslag 1 
I dag eksisterer betydelige muligheter for å øke bruken av særskilt norskopplæring, mors-
målsopplæring og tospråklig fagopplæring innefor de rammer som dagens regelverk gir. Ut-
valget etterlyser en mer aktiv bruk av både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. 

Østfold fylkeskommune er enig i påstanden om at det er betydelige muligheter for å øke om-
fanget av opplæring etter § 3-12. Skoleeier må i enda større grad enn nå informere om ele-
venes rettigheter, øke kompetansen på området og fortsette å følge opp at kartlegging utfø-
res og at det fattes vedtak. 

Vi vil imidlertid påpeke at det vil medføre store administrative og økonomiske utfordringer å få 
til ”en mer aktiv bruk av både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring” i videregående 
skole. Mer bruk av fjernundervisning kan imidlertid være et relevant alternativ. 

Forslag 2 
Opplæringsloven § 3-12 endres slik at elever som blir overført til ordinær læreplan i norsk 
fortsatt skal kunne ha rett til tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 3 
Opplæringsloven § 3-12 presiseres slik at det blir klart hva retten kan innebære når det gjel-
der avvik fra fag- og timefordelingen, omfang, organisering, kompetanse, m.v. Presiseringen 
må omfatte både særskilt norskopplæring, tospråklig opplæring i fag og morsmålsopplæring. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Rundskriv – Udir-4-2009 bestemmer at: ”Unntak fra læreplanen og fag- og timefordelingen 
kan bare gjøres for elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, jf. § 5-
5.   

Veileder om spesialundervisning beskriver det samme området på følgende måte: ”Behovet 
for større eller mindre avvik fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, en-
ten for hele fag eller deler av fag, bør angis generelt og må forutsettes nærmere omtalt i IOP.”  

Avvik eller unntak fra fag- og timefordelingen med mer vil i de fleste tilfeller være nødvendig 
for å gjennomføre opplæring etter § 3-12. Det må derfor avklares, og presiseres, at Rundskriv 
– Udir-4-2009 og Veileder om spesialundervisning, jf. ovenfor nevnte regler, ikke gjelder for 
elever med vedtak om særskilt språkopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fag-
opplæring. Slik regelen er formulert vil elever som har behov for opplæring etter § 3-12 også 
måtte ha vedtak om opplæring etter § 5-1 Rett til spesialundervisning, ikke fordi eleven har 
behov for spesialundervisning, men på grunnlag av organiseringen av opplæringen etter § 3-
12. 

Forslag 4  
Det skal være anledning for elever til å få morsmålet sitt som fag som alternativ eller tillegg til 
fremmedspråk. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
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Forslag 5 
Tilbudet om ikke-vestlige språk som fremmedspråk må styrkes i videregående opplæring. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 6 
Morsmål som andrespråk i videregående opplæring bør som i dag være tellende for opptak til 
høyere studier. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 7 
Opplæringsloven § 15-2 andre ledd endres slik at departementet også skal være klagein-
stans for vedtak etter § 3-12 for videregående opplæring. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 8 
Flerspråklighet må i større grad fremmes som et ideal i opplæringen for å bidra til flerkulturell 
forståelse og samhandling. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 9 
Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt kartleg-
gingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for skoler og lærere. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget.  
PPT vgo skriver i et innspill til høringen: I forhold til minoritetsspråklige og nytten av å bruke 
kompensatoriske hjelpemidler så ser vi at elever med en minoritetsspråklig bakgrunn har god 
nytte av å bruke den syntetiske talen Voxit Budgie Pro som et "rettehjelpemiddel" i forhold til 
det å lytte ut skrivefeil i egenprodusert tekst. De vil også ha nytte av den med tanke på å øve 
på uttale av enkeltord. 
  
Mange av de minoritetsspråklige sliter i forhold til engelskfaget også. Der er vår erfaring at de 
ofte har større vansker i forhold til den skriftlige delen enn den muntlige. Ved å bruke den 
engelske talen i Voxit så vil de kunne bruke programmet som et hjelpemiddel i det å produse-
re skriftlig engelsk tekst.  
  
Med tanke på at mange av de minoritetsspråklige elevene kun har et fungerende norsk dag-
ligspråk og ikke innehar mange av de mer spesifikke begrepene som de møter i fagene (spe-
sielt programfagene) i den videregående skolen så ser vi at de ofte kommer til kort og begyn-
ner å mistrives på skolen og gjør alt annet enn skolerelaterte ting der i stedet (forståelig nok 
på mange måter). Her tenker vi at det blir viktig å gjøre de i stand til å få med seg de begrepe-
ne som er nødvendig for å få en god nok forståelse av faget til å kunne få en beståttkarakter. 
For å få til dette uten en-til-en undervisning i alle timer, samt gjøre eleven selvstendig og del-
tagende i den ordinære undervisningen så langt det går, har vi hatt en del kursing av lærere 
på dette som vi kaller kreativ bruk av Windows sin tekstbehandler Word. 
Dette går kort ut på at de mest vesentlige fagtekstene scannes inn fra lærebøkene eller kopie-
res fra nettet (de tekstene man bruker må være digitaliserte). Deretter kan man be eleven 
merke de ordene han/hun ikke forstår, så legger man enten inn en hyperlink på ordet som kan 
være en link opp mot en nettressurs som forklarer begrepet på elevens morsmål f.eks Lexin 
som er en slik nettressurs. Man kan også koble linken opp mot et bilde av begrepet eller en 
lydfil som forklarer ordet/begrepet eller en direkte lydfilinnspilling i dokumentet. Eleven kan 
selv ta de bildene man trenger via en mobil e.l Man kan også filme en del av oppgavene i 
verkstedene for så å legge inn de. Alt dette kan gjøres med enkle midler og med en teknologi 
som eleven behersker godt. Dette vil etter vår mening være en mer hensiktsmessig bruk av 
ressurser i og med at dette kan høres, ses, leses, oppleves av eleven så ofte han/hun vil. En 
en-til-en undervisning vil begrense seg til de timene eleven har og kun det. 
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Forslag 10 
Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeierne. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget 

Forslag 11 
Det må etableres støtteordninger for innkjøp av fjernundervisningsutstyr. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget 

Forslag 12 
Det må legges til rette for bedre ressursutnyttelse av tilgjengelige tospråklige lærerressurser. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget 

Forslag 13 
Tilbudet til leksehjelp, også med personer som behersker elevens morsmål, må styrkes. Det 
legges til rette for leksehjelp over nettet. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget betinget. Vi er kritisk til leksehjelp over nettet. ”Ele-
vene har evnene, de trenger bare litt ekstra oppfølging og ro” Sitat fra Røde kors leksehjelp i 
samarbeid med NHO. 

Bruk av ny læreplan for sent ankomne og voksne, side 225 

Forslag 1 
Læreplanen i grunnleggende norsk skal være en overgangsordning, og siktemålet må være at 
elevene skal over på ordinær plan i norsk. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Forholdene må legges bedre til rette for at læreplanen i grunnleggende norsk kan brukes etter 
forutsetningene. En rekke av utvalgets forslag vil bidra til dette. 
Østfold fylkeskommune støtter tiltakene som foreslås, men vil påpeke at det vil by på admi-
nistrative utfordringer å få til bedre tilrettelegging av opplæring etter læreplan i grunnleggende 
norsk. 

Forslag 3 
Det nedsettes en arbeidsgruppe for justering av læreplanen i norsk slik at et språklærings- og 
andrespråksperspektiv integreres. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 4 
Det må etableres en særskilt ordning for elever som kommer i ungdomsskolealder eller sene-
re. Ordningen må gi dem mulighet til å oppnå generell studiekompetanse eller yrkeskompe-
tanse uten eksamen etter ordinær læreplan i norsk. 
Forslag 5 
En særskilt ordning må bestå av en egen test i norsk, der bestått test erstatter kravet om be-
stått ordinær norsk for å få generell studiekompetanse. Testen må kartlegge om eleven har 
ferdigheter i, og kunnskaper om norsk som setter hun eller han i stand til å starte på og kunne 
gjennomføre høyere utdanning. 
(Til forslagene 4 og 5): Når det gjelder en egen test i norsk for å oppnå generell studiekompe-
tanse eller yrkeskompetanse uten eksamen etter ordinær læreplan i norsk, støtter vi tiltaket 
hvis utvalgets egne forutsetninger slås fast: ”..testen utvalget foreslår, ikke er en test som skal 
stille lave krav til kompetanse i norsk. Tvert i mot vil utvalget påpeke at testen må kartlegge 
om eleven faktisk har de nødvendige ferdigheter for studier på universitet eller høgskole,…” 

Forslag 6 
Overgangsordningen som i 2010 gir elever i yrkesfaglige og studiespesialiserende utdan-
ningsprogram mulighet til å ta eksamen etter NOA-planen,(Norsk som andrespråk) viderefø-
res inntil ny særskilt ordning foreligger. 
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Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 7 
Det bør utvikles ett sett tester for vurdering av minoritetsspråkliges norskferdigheter på ulike 
nivå i opplæringssystemet og i introduksjonsordningen. Testen for den særskilte ordningen 
utvalget foreslår, må inngå i dette settet tester. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

9.11.3 Språkstøtte i læretiden 

Forslag 1 
Det anbefales at det utvikles og utprøves ordninger med språkstøtte i læretiden. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Det anbefales at lærlinger og lærebedrifter gis tilbud om (fagspesifikk) språkopplæring i lære-
perioden, enten kurs på fritid eller av språkinstruktører på arbeidsplassen. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget, og vil bemerke at språkopplæringen bør være knyttet 
til opplæringen i bedriften. 

9.11.4 Om inntak til videregående opplæring 
I kap. 9.11.4, Om inntak til videregående opplæring, fraråder Østbergutvalget ”å holde enkelte 
grupper igjen i grunnskolen fordi det kan ”… medføre en kraftig synkende motivasjon for vide-
re skolegang”. Dette argumentet må veies i forhold til hvor ødeleggende det kan være for en 
elev sin motivasjon og selvbilde å ikke klare å følge med i undervisning på videregående sko-
le, selv med særskilt språkopplæring. Utvalget vurderer at ”Bedre tilrettelegging før og etter 
videregående opplæring, heller enn å hindre vedkommende inntak, synes derfor å være en 
bedre tilnærming”. Sett i sammenheng med innledningskapitlets klargjøring av hvor lang tid 
det tar å tilegne seg funksjonelle språkferdigheter, bør det ikke være noen motsetning mellom 
å stille krav til språklige ferdigheter ved inntak til videregående opplæring og påfølgende krav 
til tilrettelegging knyttet til § 3-12 og Særskilt språkopplæring. Mindretallets forslag til tiltak (s. 
229) bør støttes når det gjelder endring av § 6-10 i Forskrift til opplæringsloven slik at det er 
mulig å stille (minimums) krav til omfang av gjennomført norskopplæring / oppnåelse av 
grunnleggende norskferdigheter i forkant av inntak til videregående opplæring.  

Flertallets forslag til tiltak: 

Forslag 1 
Minoritetsspråklige elever som har språklige behov for det, skal tilbys et år i innføringsklasse 
innen de går videre til Vg 1. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forskning på området viser at mestring i skolehverdagen har stor betydning for fullføring av 
videregående opplæring og en oppnådd sluttkompetanse for den enkelte eleven. Vår oppfatt-
ning er at innføringsklassen også i fremtiden bør være et alternativ. Innholdet i opplæringen 
kan med fordel forankres i en læreplan. 
 
Forslag 2 
Minoritetsspråklige elever som har språklige behov for det, skal kunne velge å ta Vg 1 over to 
år. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Vg1 over to år vil for noen elever være en god mulighet i forhold til innlæring av begreper og 
fagterminologi. Det som vil være utfordrende er når den enkelte eleven skal vurdere om det er 
vg1 over to år man ønsker seg. Ved stort påtrykk fra både skole, rådgiver og foresatte som 
mener at det er en god løsning å ta vg1 over to år, kan eleven komme i situasjon hvor 
han/hun tar valg som vedkommende ikke ønsker. Her bør det tenkes igjennom hvordan infor-
masjonen skal formidles før vg1 over to år innføres som en rettighet. Ordningen kan fort bli en 
”rutine” for minoritetsspråklige elever, noe som ikke anses som ønskelig.  
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Mindretallets forslag til tiltak: 

Forslag 1 
Forskrift til opplæringsloven § 6-10 endres ved at det stilles krav til gjennomført norskopplæ-
ring før retten til videregående utløses. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Det bør ikke være noen motsetning mellom flertallets og mindretallets forslag til tiltak. (Se 
kommentar til 9.11.4 Inntak til videregående opplæring.) 

9.11.5 Rådgivning 
Vi støtter anbefalingen om at den flerkulturelle kompetansen bør inn i etter - og videreutdan-
ningen til rådgivere. Rådgivertjenesten må tilpasses elevene slik at de mottar tjenester av 
samme kvalitet uavhengig av etniske, kulturelle og språklige ferdigheter. 

Oppfølgingstjenesten bør også få et kompetanseløft for å kunne gi en tilfredsstillende yrkes - 
og utdanningsrådgivning til minoritetsspråklig ungdom som er på vei ut av den videregående 
opplæringen.  

Forslag 1 
Rådgiverutdanning må ta høyde for det flerkulturelle aspekt ved rådgiveraktiviteten. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Etter- og videreutdanningskurs for rådgivere må også inneha et flerkulturelt perspektiv. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 3 
Det må vurderes om det er behov for særskilte kurs på feltet. 
Det er behov for et sterkt fokus på kompetanseutvikling innenfor rådgivertjenesten. Utvalget 
nevner minoritetsrådgiverne og deres rolle i forbindelse med å hindre tvangsekteskap og at 
minoritetsspråklige elever avbryter videregående opplæring. IMDis minoritetsrådgivere er en 
velkommen styrking av rådgiverteamet på de skolene som er med i prosjektet.  

Østfold fylkeskommune vil foreslå at minoritetsrådgivere blir en fast ordning i videregående 
opplæring, og at de fortsatt bør ha sin faglige forankring og ansettelsesforhold innenfor et for-
valtningsnivå som har fullmakt til å gripe inn i situasjoner som krever tiltak både her hjemme 
og i opprinnelseslandet. Det er viktig at ressurser brukes på tvers av forvaltningsnivåene. Det 
betyr at elevene får tilgang til tjenesteytere, på opplæringsarenaen, av personell med andre 
mandater og fullmakter enn de som er tillagt utdanningsetatene. 

Forslag 4 
Oppfølgingstjenesten må gis kompetanseheving på dette feltet. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 5 
Minoritetsspråklige med behov må sikres utvidet yrkesveiledning. 
Ved å gjennomføre forslagene 1 til og med 4 bør minoritetsspråklige være sikret yrkesveiled-
ning og sosial- /sosialpedagogisk rådgivningstjeneste som dekker behovet. 

9.11.6 Om justeringer av læreplaner i fellesfag 
Noen av endringene har allerede skjedd – for eksempel læreplaner i fellesfag for yrkesfag. 
Dette må gjøres kjent og brukes aktivt. 

Kurs og veiledninger for lærere er ikke gjennomført. 
 
Forslag 1 
Det anbefales at fleksibiliteten i læreplanene utnyttes bedre, slik at mer yrkesretting i fellesfa-
gene oppnås. 
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Østfold fylkeskommune støtter anbefalingen.  
 
Forslag 2 
Justeringer av læreplaner i fellesfag må kunne skje uten at mulighetene for senere opptak til 
høyere studier nedbygges. 

Østfold fylkeskommune støtter forslagene såfremt ikke justeringen fører til reduserte krav til 
studiekompetanse. 

Forslag 3 
Det må utarbeides veiledninger og kurs for lærere om hvordan de kan yrkesrette undervis-
ningen i fellesfag. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

9.11.7 Flerkulturelle perspektiver i fag 

Forslag 1 
Ved en revidering av læreplanene for videregående opplæring bør det flerkulturelle perspekti-
vet være et gjennomgående tema som inkluderes i alle fag. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

9.11.8 Økonomi 

Forslag 1 
Tilskudd eller andre økonomiske incitamenter i hovedsak bør innrettes mot å øke antallet til-
gjengelige lærebedrifter. 
Det viktigste er å styrke bedriftene med språkstøtte samtidig med økonomiske incitamenter. Et 
viktig tiltak kan også være å utdanne instruktørene innenfor området flerspråklighet. 

Forslag 2 
For enkelte elever med svært kort botid og svake norskkunnskaper vil det uansett kunne vise 
seg svært utfordrene å skaffe læreplass. Denne gruppen anbefales inkludert i ordningen med 
tilskudd for lærlinger med spesielle behov. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget, men det forutsetter at midlene til tilskudd for lærlinger 
med spesielle behov økes betydelig. I 2010 tok midlene slutt allerede i mars. 

9.11.9 Tiltak for bedre gjennomføring 
Malakoff videregående skole uttaler i sitt innspill til høringen: Som fokusskole har vi gode erfa-
ringer med leksehjelp, lesesirkel og sommerskole. Elevene viser interesse for læring.  Denne 
elevgruppen har ofte lite aktiviteter i sommerferien og også i fritida. Derfor er elevene mottake-
lige for disse tilbudene.   

Minoritetsspråklige elever er storforbrukere av bibliotek både når det gjelder bøker og IKT.  
Viktig å styrke dette tilbudet både på skole- og i kommunale bibliotek.  Vi har også god erfa-
ring med å tilby elever lån av bøker på sitt eget morsmål. 

Det er viktig å stimulere til møteplasser mellom elever og bedrifter og utvikle ordninger som gir 
elever anledning til å hospitere i bedrifter.  Vi har erfaring med at elever sjelden får sommer-
jobb, og mange sliter med å få læreplass.  Skolene bør selv gi noen minoritetselever sjansen 
til sommerjobb og åpne for læreplass både på bibliotek, innen IKT, vaktmestertjeneste med 
mer. 

Uttalelser fra lærere i fagnettverk i Østfold bekrefter at man ønsker å opprettholde en egen 
eksamen i norsk som andrespråk. 

Forslag 1 
Kommuner bør i større grad tilby et ekstra år i grunnskolen til elever som ankommer i ung-
domsskolealder med liten eller ingen skolebakgrunn, jf. § 2-1 fjerde ledd. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. Utvalget foreslår at ”… mye kan tale for at kommuner 
bør vurdere å tilby ett ekstra år i grunnskolen til de elever som ankommer i ungdomsskoleal-
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der og som har liten eller ingen skolebakgrunn, før de skal søke til videregående opplæring”. 
Dette er en for vag formulering når en sammenholder den med utvalgets presisering i andre 
kapitler av behovet for at denne elevgruppen og deres foreldre bør få bedre rådgivning mht. 
utdanning og yrkesvalg (se bl.a. kap. 14.2.3). Kommunene bør forpliktes til å skulle orientere 
om ulike opplæringstilbud og til å anbefale mer språk- og fagopplæring der eleven har behov 
for dette i forkant av videregående opplæring. 
 
Forslag 2 
Minoritetsspråklige elever som har behov for det, skal kunne velge å ta Vg 1 over to år. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Færre klasser for den enkelte lærer vil gi mer tid til veiledning og oppfølging av enkeltelever. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 3 
Former for kartlegging og oppfølging som har vist seg å gi gode resultater ved ulike skoler og 
fylker, videreutvikles og spres til øvrige deler av landet. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. Intensjonen om å spre ”kartlegging og oppfølging 
som har vist seg å gi gode resultater”, ser vi som svært ønskelig samtidig som vi stiller spørs-
mål ved hvordan dette skal gjennomføres. Her bør det utarbeides håndterbare rutiner. 
 

Forslag 4 
Det må rettes særlig oppmerksomhet mot alle ”brekkpunkt” og kritiske overganger der elever 
erfaringsmessig kan falle fra. Dette kan eksempelvis være om de ikke møter opp til første dag 
i videregående, at de ikke kommer tilbake etter juleferie eller lignende. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget.  
Både forskning og erfaring viser at overgangene er kritiske med tanke på at elevene avbryter 
opplæringsløpet. Dette er et område som får mye oppmerksomhet generelt og hvor Oppføl-
gingstjenesten har en viktig forebyggende oppgave. Likevel er det grunnlag for ytterligere 
oppmerksomhet når det gjelder minoritetsspråklige elever spesielt. 

Forslag 5 
Bruk og videreutvikling av tiltak som sommerskole, fadder- og mentorordning og leksehjelp-
ordninger. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget,  
og kan bekrefte at disse tiltakene har god tilslutning. Både sommerskole og tiltakene ”Synlig 
voksen” og ”Oasen” i Østfold viser seg å ha god effekt. 
Sommerskolen 2010 hadde flere minoritetsspråklige elever på matematikk og naturfag, og på 
lesekurset på Malakoff videregående skole (fokusskole) var nesten alle elevene minoritets-
språklige. Intensive sommerkurs med tema begrepslæring innenfor ulike fag/yrker kan være et 
satsingsområde neste sommer. 

Forslag 6 
Stimulere til møteplasser mellom elever og bedrifter. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 7 
Utvikle ordninger som gir elever anledning til å hospitere i bedrifter. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 8 
Involvere partene i arbeidslivet i arbeidet med å skaffe læreplasser til minoritetsspråklige. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
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Forslag 9 
Minoritetsspråklige med behov må sikres utvidet yrkesrådgivning. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 10 
Tilbud til læreplassøkere, lærlinger og lærebedrifter om kostnadsfri norskspråklig støtte anbe-
fales. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 11 
Søkere til læreplass tilbys norskkurs om sommeren, etter fullført Vg 2, slik at de kan kvalifisere 
seg ytterligere til læreplass om høsten. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. Jf. kommentar til forslag 5 (9.11.9). 

Kapittel 10 Innføringstilbud for nyankomne elever 
10.3. Ulike modeller for innføringstilbud og 10.4 Utvalgets vurderinger 
Østfold fylkeskommune støtter utvalget i følgende vurderinger: ”Det må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle om elever med lite skolebakgrunn som kommer til Norge i løpet av de to siste skoleåre-
ne på ungdomsskolen, bør få tilbud om grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 for 
å kunne stå bedre rustet til å begynne på videregående opplæring” (kap. 10.4). Likeledes er 
det meget positivt at utvalget vil arbeide for en lovendring som innebærer at § 3-12 også skal 
gjelde for dette opplæringstilbudet (se kap. 11). 

Igjen med henvisning til tiden det tar å kunne lære å lære på en nytt språk: Det er viktig at de 
ulike opplæringstilbud som gjennomgås: mottaksklasse, ett år ekstra grunnskoleopplæring / 
grunnskoleopplæring for voksne, særskilt språkopplæring (§§ 2-8 og 3-12), innføringsklasse 
på videregående skole. Vg1 over to år m.fl. presenteres slik at det klargjøres at for noen ele-
ver med kort botid, svake fagkunnskaper, begrensede språkferdigheter og dårlige læringsstra-
tegier kan det være behov for ikke et enkeltstående tiltak, men flere og noen ganger alle tilta-
kene og tilbudene i rekkefølge før et ordinært videregående skoleløp kan være mulig å gjen-
nomføre. 
 
10.3.4 Videregående opplæring – innføringstilbud 
Østfold fylkeskommune støtter ikke utvalgets syn om at innføringsklassen bør være frivillig. 
Når en skole har tilbud om innføringsklasse bør det være obligatorisk for elever med svært 
dårlige norskferdigheter å gjennomføre dette året før de begynner i ordinær videregående 
opplæring. Intensjonen med et obligatorisk år i innføringsklasse for elever med svært dårlige 
norskferdigheter må være at færre trenger opplæring etter § 3-12.  

Organisering av, og innhold i innføringsklassene varierer både mellom fylker og internt i fylke-
ne. Det bør komme sentrale føringer for hvordan opplæringen for nyankomne elever skal or-
ganiseres. Utvalget har diskutert hvorvidt sentrale føringer skal være obligatoriske eller veile-
dende. Østfold fylkeskommune mener at føringene bør være obligatoriske. 

Østfold fylkeskommune støtter utvalgets betraktning om at innføringsklassen bør være et ”år 
0”, slik det faktisk er i mange fylker i dag. Elever i innføringsklasser bruker ikke av retten til 
videregående opplæring. Innføringsklassen bør også kunne organiseres slik at opplæring på 
grunnskolens område etter § 4A-1 kan gis de som trenger det.  

Østfold fylkeskommune støtter også forslaget om at minoritetsspråklige elever som trenger det 
kan bruke to år på Vg1. 

Utvalget har tro på at det for noen elever vil være en fordel å bruke to år på Vg1, og at dette 
vil gi et bedre læringsutbytte og øke muligheten for at eleven blir i skolen. Vi er i utgangspunk-
tet enig i en slik vurdering, men en skal også være klar over at det å strekke opplæringen i tid 
kan virke demotiverende og føre til at elever avbryter opplæringen. 

10.4 Utvalgets vurderinger 
Østfold fylkeskommune støtter utvalgets syn i at det bør utarbeides sentrale retningslinjer for 
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hvordan opplæringen for nyankomne minoritetsspråklige skal organiseres. Vi foreslår at Ut-
danningsdirektoratet lager en veileder for organisering av opplæringen til nyankomne minori-
tetsspråklige elever. 

Det er uheldig slik det er organisert i dag hvor innføringsklassene er et tilbud som er utenfor 
videregående opplærings tilbudsstruktur. Innføringsklassen bør inn i tilbudsstrukturen, gjerne 
som ett år 0 og uten bruk av rett, men det må også knyttes økonomiske tilskudd til innfø-
ringsklassene på samme måte som til den øvrige tilbudsstrukturen.  

Kapittel 11 Opplæring spesielt organisert for voksne etter opplæringsloven 
11.6 Utvalgets vurderinger 

Forslag 1 
Voksenopplæringens organisering og innhold, herunder alle tiltak rettet mot minoritetsspråkli-
ge, må vurderes samlet for å sikre en tjenlig ansvarplassering. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Det må etableres ordninger som sikrer midler til livsopphold i form av stipend eller annen støt-
te, for eksempel gjennom NAV. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 3 
Det må satses på kompetanseløft i voksenopplæringen, både når det gjelder voksenpedago-
gikk generelt og andrespråks- / flerkulturell pedagogikk spesielt, jf. kapittel 20 om kompetanse. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 4 
Voksne må gjøres bedre kjent med sine rettigheter og med de tilbud som finnes. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 5 
Det må rettes et fokus på å avdekke spesialundervisningsbehov hos voksne, jf. kapittel 16 om 
spesialundervisning. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 6 
Det må sikres lik praksis når det gjelder realkompetansevurdering. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 7 
Det må innføres rett til særskilt språkopplæring for voksne, både på grunnskolenivå og i vide-
regående opplæring. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 8 
Det bør ses på muligheten for fritak for engelsk og fleksible ordninger i denne sammenheng-
en. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 9 
Det må stimuleres til interkommunalt samarbeid på voksenopplæringsfeltet, inkludert samar-
beid mellom kommunene og fylke. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 10 
Modellutviklingen når det gjelder basiskompetanse kombinert med norskopplæring og helse-
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fagarbeider kombinert med norskopplæring i Oslo kommune, må følges nøye for å se om det-
te kan utvikles til nasjonale modeller. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 11 
Arbeidet for å sikre flere deltakere vitnemål fra grunnskolen må målrettes. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Kapittel 12 Introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnsfag 
Ungdommene bør dra veksler på noen av tiltakene for voksne. Blant annet norskopplæring 
knyttet til arbeidsplass, ikke bare skole.   

Grunnskolefag bør tidlig inn som en del av norskopplæringen. 
Opplæring i samfunnskunnskap må gis på et språk som deltakeren forstår.   
Alle bør tilbys gratis nettbasert norskopplæring. 
Vi bør dra nytte av erfaringer som er gjort i voksenopplæringen. De bekrefter at det er blitt for 
mange tester. Videregående skole ønsker flere tester enn nå, men vi må  ikke gå i den sam-
me grøfta.  
 
Kapittel 14 Overganger mellom opplæringssystemets nivåer 
14.4 Utvalgets vurderinger 
Østfold fylkeskommune støtter de vurderinger utvalget har gjort.  Det er viktig at elever blir 
kartlagt og at relevant informasjon om den enkelte elev kommer frem til alle aktuelle aktører 
og at hjemmet gis nødvendig informasjon.  Alle lærere uansett fag må ta sitt ansvar for at ele-
ven skal ivaretas i forhold til sine rettigheter. 

Tiltakene utvalget forslår er imidlertid kjente og velprøvde. Utvalget understreker nødvendig-
heten av at rutiner og retningslinjer i forbindelse med overganger er klare. Det burde framhe-
ves at den enkelte fylkeskommune skal etterstrebe ens praksis for sine respektive skoler med 
hensyn til overgang grunnskole – videregående skole. 

Forslag 1 
Skolens og skoleeiers ansvar for å sikre god sammenheng og overgang fra barnehage til sko-
le og fra skole til skole, må forankres i opplæringsloven. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
For å sikre god og forsvarlig praksis når det gjelder overføring av informasjon, mener utvalget 
det bør innføres en kommunal/fylkeskommunal plikt til overgangsrutiner mellom barnehage og 
skole og mellom skoleslagene. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Fra grunnskole til videregående opplæring bør overføring av informasjon knyttes til søknad om 
inntak til videregående opplæring. Minoritetsspråklige elever som har behov for særskilt tilret-
telegging på grunn av kort botid bør ha en tidligere søknadsfrist enn ordinærinntaket. Dette 
fordi søknaden bør behandles individuelt og fordi det er behov for samhandling mellom avgi-
vende skole, inntakskontoret og den skolen eleven søker til.  
Dersom forslag 1 om ”å sikre god sammenheng og overgang (…)” blir forankret i opplærings-
loven ligger kommunal/fylkeskommunal plikt til rutiner og forsvarlig system forankret i opplæ-
ringsloven § 13-10. 

Forslag 3 
Overføring av informasjon mellom barnehage og skole, og mellom skoleslagene skal regule-
res i egne bestemmelser i barnehageloven og opplæringsloven. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Om overganger mellom skoleslag s.307 
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Forslag 1 
Kommunen må utarbeide rutiner for hvordan samarbeidet mellom ulike skoler og årstrinn skal 
gjennomføres. Tilsvarende bør dette gjøres for samarbeidet mellom kommunen og fylkes-
kommunen ved overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Informasjonsflyten innenfor den enkelte skole må være ledelsesforankret. Det må etableres 
systemer og rutiner som sikrer at relevant informasjon om den enkelte elev kommer frem til 
alle aktuelle aktører på skolen. Skoleledelsen må stå ansvarlig for at hjemmene får nødvendig 
informasjon fra skolen. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget 

Kapittel 16 Minoritetsspråklige og spesialundervisning 

16.1 Innledning 
Vi ser det som bekymringsfullt at Midlyngutvalget og Østbergutvalget tilsynelatende ”kaster 
ball” med problematikken minoritetsspråklige og spesialundervisning. Utgangspunktet er spe-
sialundervisning, og burde vært behandlet under Midtlyngutvalgets utredning, Rett til læring. 
Østfold fylkeskommune tilrår at departementet behandler dette området under den videre opp-
følgingen av NOU 2009: 18. 

16.8 Utvalgets vurderinger 
Østfold fylkeskommune støtter utvalgets vurdering, sammenfattet som følger: Utvalget ønsker 
å presisere at barnehager og skoler må ha en forebyggende strategi, der problemene til en-
hver tid søkes håndtert tidligst mulig med tanke på å stimulere og forsterke positive lærings- 
og utviklingsbetingelser. Utvalget ser dette som sentralt, ikke bare for minoritetsspråklige, men 
for alle. Utvalget finner et betydelig behov for kompetanseheving blant lærere og skoleledere i 
forhold til å skille mellom spesialpedagogiske behov hjemlet i opplæringslovens kapittel 5 og 
behov for særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige hjemlet i opplæringslovens § 2-8 
og § 3-12. På bakgrunn av de innspill utvalget har mottatt er det, etter utvalgets vurdering, 
behov for å tilføre PPT og øvrig hjelpetjeneste flerspråklig kompetanse. Utvalget vil påpeke at 
dette også synliggjør betydningen av at dette også inkluderes i utdanningen. Det synes videre 
å være behov for kompetanseheving blant PPT-rådgivere og det spesialpedagogiske støtte-
systemet i forhold til å avdekke spesifikke vansker hos minoritetsspråklige, i forhold til å gi 
adekvate råd i forbindelse med særskilt språkopplæring og i forhold til å gi sakkyndig vurde-
ring i forbindelse med elevers rett til fem års opplæring i videregående.  

Torshov kompetansesenter viser til at det er sparsom forskning på området og lite tilgang til 
god metodikk. Så vidt utvalget kan se synes det å være et stort behov for øket forskning og 
utviklingsarbeid, spesielt når det gjelder effektive tiltak og tospråklige spesialpedagogiske me-
toder. Utvalget har imidlertid fått inntrykk av at midler til videre utviklings- og spredningsarbeid 
på dette området, er svært begrenset.  

Forslag 1 
PPT og øvrig hjelpetjeneste må tilføres kompetanse i flerspråklighet og flerkulturell forståelse. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 2 
Foreliggende metoder og materiell må være lett tilgjengelig, og det må gis tilfredsstillende 
opplæring i bruk av slikt verktøy. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 3 
Det må avsettes midler til forsknings-, utviklings- og spredningsarbeid rettet mot minoritets-
språklige barn med spesielle behov. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Kapittel 17 Foreldresamarbeid 
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17.4 Utvalgets vurderinger 
Vi støtter utvalgets vurderinger.  Mangel på kommunikasjon med hjemmet vet vi kan føre til at 
lærere feiltolker foreldrenes motiv for ikke å delta aktivt i skole-hjem-samarbeid.  Det er viktig 
å avklare forventninger fordi foreldrene har sin egen skolebakgrunn som referanseramme. 
 
Forslag 1 
Det bør utarbeides en veileder i foreldresamarbeid for barnehage og skole som omfatter sær-
lige utfordringer og forslag til tiltak når det gjelder flerspråklige foreldre. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Det er viktig at videregående opplæring har fokus på prosessamarbeid med flerspråklige for-
eldre. Som fokusskole og med egne språkhomogene foreldremøter for minoritetsspråklige 
elever, opplever vi foreldre med engasjement, ambisjoner og høy motivasjon på vegne av 
egne barn. Gjennom å bruke tid på relasjonsbygging med elever og foresatte, ved hjelp av 
ulike kanaler som frivillige innvandrerorganisasjoner MIR, (Multikulturelt initiativ - og ressurs-
nettverk), oversettelse av elevboka til ulike språk, samt bruk av tolk, har vi fått til skole-hjem 
samarbeid. Dette er et tidkrevende prosessarbeid som skolen gjennom for eksempel minori-
tetsrådgiver må ta ansvaret for å drive.  
 

Forslag 2 
Skolelederopplæringen og lærerutdanningen må ta for seg behovene til de flerspråklige ele-
vene og samarbeidet med deres foreldre. God og relevant kompetanse er vesentlig for at sko-
len skal ivareta kvaliteten på opplæringstilbudet til flerspråklige elever og legge til rette for del-
takelse for deres foreldre. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Kapittel 18 Læremidler i skolen 
18.6 Utvalgets vurderinger 
Utvalget beskriver en situasjon hvor økonomi vil være til hinder for en tilfredsstillende tilgang 
på læremidler for minoritetsspråklige elever på alle nivåer i utdanningssystemet, og særlig for 
videregående opplæring. Østfold fylkeskommune ved PPTvgo har høstet gode erfaringer når 
det gjelder bruk av digital teknologi i arbeidet med læreplaner og minoritetsspråklige. Jf. vår 
kommentar til 9.11.2 Særskiltspråkopplæring i videregående opplæring. Utvalgets forslag til 
tiltak 9. strekpunkt. 

Forslag 1 
Behovet for læremidler som er tilpasset minoritetsspråklige elever er stort, og det er behov for 
nyutvikling, videreutvikling og tilpasning av slike læremidler. Dette gjelder særlig læremidler for 
nyankomne elever på ulike alderstrinn i utdanningssystemet. 
Østfold fylkeskommune kan bekrefte utvalgets beskrivelse. 

Forslag 2 
Det er behov for å videreutvikle og styrke bruken av digitale læremidler tilpasset minoritets-
språklige elever. 
 
Østfold fylkeskommune støtter beskrivelsen og viser til kommentar under 9.11.2. 
Forslag 3 
Det er behov for å styrke tilskuddsordningen til læremidler for minoritetsspråklige elever. 
Østfold fylkeskommune støtter vurderingen. 

Forslag 4 
Samarbeidet med Sverige knyttet til Tema morsmål må styrkes ytterligere. 
Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
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Forslag 5 
Utvikling av egnede ordbøker for minoritetsspråklige elever og lærlinger innen fag- og yrkes-
opplæringen må styrkes. 
Dette behovet kan til stor grad løses digitalt, jf. vår uttalelse til 9.11.2. 

Kapittel 19 Læringsmiljø 
19.6 Utvalgets vurderinger 

Forslag 1 
Det flerkulturelle perspektivet må være en del av skolens og skoleeiers systematiske arbeid 
med læringsmiljøet. 
Østfold fylkeskommune støtter utvalgets vurdering. 

Forslag 2 
Foreldre er viktige ressurser i arbeidet med et godt læringsmiljø, og skolen må legge til rette 
for god kommunikasjon tilpasset foreldres ulike erfaringer og bakgrunn, slik at alle, også fler-
språklige foreldre aktivt inkluderes i barnas skolehverdag. 
Østfold fylkeskommune støtter vurderingen. 
Malakoff videregående skole (fokusskole) skriver i et innspill: Det er viktig at videregående 
skole har fokus på prosessamarbeid med flerspråklige foreldre. Som fokusskole og med egne 
språkhomogene foreldremøter for minoritetsspråklige elever, opplever vi foreldre med enga-
sjement, ambisjoner og høy motivasjon på vegne av egne barn. Gjennom å bruke tid på rela-
sjonsbygging med elever og foresatte, ved hjelp av ulike kanaler som frivillige innvandrerorga-
nisasjoner MIR, Multikulturelt initiativ - og ressursnettverk, oversettelse av elevboka til ulike 
språk, samt bruk av tolk, har vi fått til skole-hjem samarbeid. Dette er et tidkrevende prosess-
arbeid som skolen gjennom for eksempel minoritetsrådgiver må ta ansvaret for å drive.  
 

Forslag 3 
Skoleledelsen må være særlig oppmerksom på at en høyere andel flerspråklige elever enn 
majoritetsspråklige elever ikke føler seg inkludert i skolen og flere rapporterer å bli mobbet. 
Det må være nulltoleranse for diskriminering, mobbing og trakassering i alle barnehager og på 
alle skoler, både blant ansatte og barn/elever. 
Østfold fylkeskommune støtter vurderingen, og minner om Opplæringsloven kapittel 9 med de 
plikter og rettigheter som følger. En utfordring er å etterleve bestemmelsene på en slik måte at 
enhver tildragelse blir fulgt opp med formelle vedtak og ivaretakelse av elevene. 

Forslag 4 
Skoleeier og skoleledelse må gjenspeile samfunnets språklige og kulturelle mangfold i sin 
rekrutteringspolitikk. 
Østfold fylkeskommune støtter vurderingen, og kan bekrefte at føringer for å speile samfun-
nets mangfold allerede er innarbeidet i vår rekrutteringspolitikk. Det ligger statlig føringer for 
dette. 

Forslag 5 
Læringsmiljø og ledelse, herunder minoritetsspråklige elevers særlige utfordringer og behov, 
bør inngå i skolelederutdanningen, lærerutdanningen og i videre- og etterutdanning for lærere 
og skoleledere. 
Østfold fylkeskommune støtter vurderingen. 

Forslag 6 
Skolen må også sørge for at informasjon til hjemmene gis på en måte som blir forstått, for 
eksempel ved bruk av tolk. 
Østfold fylkeskommune støtter vurderingen. Jf. forslag 2 

Forslag 7 
Nyankomne elever og deres foreldre må gis informasjon om norske skoletradisjoner. 
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Østfold fylkeskommune støtter forslaget. Jf. forslag 2. 

Forslag 8  
Det er behov for økt tetthet av voksne i barnehager og skoler. Nasjonale standarder for peda-
gogtetthet i skolen bør innføres. En mer ambisiøs pedagognorm er anbefalt innført i barneha-
gen, jf. kapittel 7. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 

Forslag 9 
En utvidet skoledag med variert undervisning og varierte aktiviteter, vil kunne virke gunstig på 
læringsmiljøet. Skolefritidsordningen (SFO) bør bli gratis for alle elever og inngå i tilbud om 
utvidet skoledag. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 10 
Mangfold i barnehagen og skolen må benyttes til å gi positive opplevelser til alle barn/elever. 
Ulike kulturtiltak med mangfoldsperspektiv må videreutvikles og følges opp med tanke på vi-
dere spredning. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 11 
Statistikkgrunnlaget bør bedres når det gjelder læringsmiljøet for flerspråklige elever. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 12 
Det er behov for å undersøke om ulike programmer for bedre læringsmiljø er tilpasset en fler-
kulturell skole. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Kapittel 20 Kompetanse 

20.4 Utvalgets vurderinger 
Østfold fylkeskommune støtter forslagene til kompetanseløft for alle nivåer og alle grupper 
personell i utdanningssystemet. Det er ikke nok med kompetanse innenfor språk og språkut-
vikling, personalet må også ha kunnskap om ulike kulturer og elevens bakgrunn fra hjemlan-
det. 

Forslag 1 
Det forslås at kompetanse i norsk som andrespråk, flerspråklighet, flerkulturell pedagogikk og 
flerkulturell forståelse legges inn som en obligatorisk del av førskole- og grunnskolelærerut-
danningene. Også PPU bør utvikle denne type kompetanse. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 2 
Flerkulturell forståelse må inngå i skolelederutdanningen og i lederutdanning for barnehagene. 
Utover generell kompetanse med et flerkulturelt perspektiv, mener utvalget det er nødvendig 
med språkkompetanse; språkutvikling, kompetanse i norsk som andrespråk. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 3 
Det bør opprettes nye kompetansehevingsprosjekter for tospråklig personale og for lærere, 
etter modell av NAFOs kompetansehevingsprosjekt for barnehagene. ”Språklig og kulturelt 
mangfold i barnehagen”. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 4 
Det må tilbys etter- og videreutdanning, både innen generell flerkulturell kunnskap og innen 
andrespråkslæring. 
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Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 5 
Skole- og barnehageeiere må kartlegge flerkulturell og flerspråklig kompetanse hos ansatte i 
skoler og barnehager, og å gi etterutdanning og kurs når kompetansen ikke er tilstrekkelig til å 
gi et godt tilbud til barna / elevene. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 6 
Det må etableres et systematisk videreutdanningstilbud for førskolelærere. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 7 
Kompetanse i flerspråklighet, flerkulturell pedagogikk og flerkulturell forståelse må inn som et 
prioritert område i satsingen ”kompetanse for kvalitet”. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 8 
Morsmålslærere / assistenter / tospråklige assistenter, både i skole og barnehage, skal tilbys 
en form for etterutdanning, og dersom de ønsker det, bør de få mulighet til å utdanne seg vi-
dere til førskolelærere / lærere. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 9 
Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen endres slik at det utover praksisopplæringens 
minimum bør tilbys 1-2 uker barnehagepraksis i utdanningen som retter seg mot 1.-7. trinn. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 10 
Det foretas en større kartlegging av foreliggende kompetanse i flerspråklighet og flerkulturelt 
arbeid i skoler og barnehager. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 11 
Utdanningsinstitusjonene har et ansvar for at det flerkulturelle perspektivet er inkludert i det 
enkelte studium og for at det satses på rekrutteringen av minoritetsspråklige. Dette innebærer 
at de ansatte ved utdanningsinstitusjonene får kompetanse til å legge det flerkulturelle pers-
pektivet inn i alle fag i undervisningen. Hvordan ansvaret ivaretas, bør tydelig fremkomme i 
institusjonens rapporteringer til departementet. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 12 
Lærere på voksenopplæringen må gis tilbud om etter- og videreutdanning innen norsk som 
andrespråk, flerspråklighet, flerkulturell pedagogikk og flerkulturell forståelse samt voksenpe-
dagogikk generelt. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 13 
Det må utvikles flere ulike modeller for deltidsutdanning. Foreliggende modeller med gode 
resultater må videreutvikles og styrkes. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 14 
All rådgiverutdanning må ta høyde for det flerkulturelle aspektet ved rådgiveraktiviteten. Dette 
perspektivet må være inkludert i oppfølgingen av den pågående evalueringen av rådgivningen 
i skolen i Norge. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
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Forslag 15 
Det bør opprettes et senter for språkutvikling som skal forstå og forske på hvordan en best 
mulig legger til rette for barns utvikling av flere språk. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 16 
Det må legges til rette for samarbeid mellom forvaltningsnivåene om bedre utnyttelse av til-
gjengelige lærerressurser, særlig morsmålslærere og tospråklige faglærere. 

Østfold fylkeskommune støtter forslaget. 
Forslag 17 
Utdanningsdirektoratet bør ha ansvar for å gjøre tilgjengelig og vedlikeholde oversikt over 
morsmålslærere som kan tenke seg å bistå med ekstern morsmålsundervisning. 

Østfold fylkeskommune støtter ikke forslaget. 
Vi mener at en nasjonal oversikt verken er realistisk eller hensiktsmessig. Imidlertid er det 
viktig å ha en oversikt over morsmålslærere og lærere til tospråklig fagopplæring. Vi mener at 
en slik oversikt bør administreres på et lavere nivå, og innenfor et mer begrenset område, for 
eksempel fylkesvis og interkommunalt i samarbeid med fylkeskommunen. (Jf. forslag 16.) 

Kapittel 21 Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Østbergutvalget har levert en utredning som preges av et mangfold av gode forslag til forbed-
ringer på alle nivåer i utanningssystemet inkludert barnehagen. For den enkelte kommune / 
fylkeskommune vil tiltakene på kort sikt medføre økte kostnader. For eksempel økt antall inn-
føringsklasser eller andre pedagogisk organisatoriske løsninger, utvidet rett til mer tid, som to 
år på Vg1, kompetanseutvikling for alle personalgrupper, gratis barnehage og skolefritidsord-
ning (SFO), en mer ambisiøs pedagognorm osv.  

Utvalget mener at et år 0 og rett til to år på Vg1 vil redusere behovet for to år ekstra etter nor-
mal progresjon. Det kan nok være tilfelle for noen, men for elever med svært kort botid i Norge 
før videregående vil de fleste ha behov for de fleste av tiltakene. Jf. vår kommentar om hvor 
lang tid det faktisk tar å lære et nytt språk. 

Samtidig vet vi at bedre kartlegging og oppfølging allerede fra barnehagen, morsmålsopplæ-
ring, særskilt språkopplæring og tospråklig fagopplæring gjennom hele grunnutdanningen 
øker mulighetene for at elevene blir i opplæring og gjennomfører. Utvalget peker på Senter for 
økonomisk forskning som har beregnet de samfunnsmessige kostnadene av frafall i videregå-
ende opplæring. Beregningene viser blant annet at hvis andelen av et kull som gjennomfører 
videregående opplæring øker fra 70 til 80 prosent, kan den samfunnsmessige gevinsten bli 
5,4 milliarder kroner for hvert kull. (Falch, Johansen og Strøm 2009). 

Østfold fylkeskommune ser i NOU 2010: 7 planer og tiltak med langsiktige perspektiv. Tiltake-
ne lokalt, på det enkelte forvaltningsnivå og på den enkelte barnehage og skole er imidlertid 
avgjørende for om vi skal se samfunnsmessige gevinster på lang sikt. Investeringen i den 
langsiktige samfunnsmessige gevinsten må imidlertid gjøres lokalt. Østfold fylkeskommune 
legger da til grunn at økte kostnader vil bli kompensert gjennom inntektssystemet. 
 
 
 
Sarpsborg, 27. september 2010  
 
 
 
Atle Haga        Egil F. Olsen 
fylkesrådmann       fylkesdirektør 
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