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Fra:    Kroken, Stig Rune [Stig-R.Kroken@Ovre-Eiker.Kommune.no]
Sendt:  2. november 2010 12:58
Til:    Postmottak KD
Emne:   høringssvar fra Øvre Eiker kommune NOU 2010:7 "Mangfold og 
mestring".

Hei

Under følger høringssvar fra Øvre Eiker kommune på ovennevnte NOU.

Øvre Eiker kommune har valgt å gi høringssvar på følgende kapitler vedr. grunnskoleopplæring for 
minoritetsspråklig elever:
 
Kap. 8.9.3
Læreplan i grunnleggende norsk
Øvre Eiker kommune støtter flertallsforslaget om at lærerplanen i grunnleggende norsk som 
hovedregel skal benyttes. Dette vil være en sikkerhet for kvaliteten i opplæringen. 
 
Kap. 10.4
Innføringsklasser
a. Øvre Eiker vil støtte et forslag som vil gjør det legalt å opprette innføringsklasser. Vi har tro på at 
en slik ordning vil kunne gi elevene bedre forutsetninger for å kunne delta i opplæringen og det  
sosiale felleskapet ved at de da vil kunne ha et minimum av norskferdigheter før de går inn i 
klassen. Det er imidlertid viktig at det utelukkende  er elevenes behov som avgjør  om en 
minoritetsspråklig elev skal gå i innføringsklasse eller i "normalklasse". Det er også viktig at elevene 
ikke blir gående lenger enn absolutt nødvendig i en slik innføringsklasse. 
 
b. Øvre Eiker støtter utvalgets vurdering av at elever som kommer i løpet av de to siste åra i 
ungdomsskolen bør kunne få tilbud om å ta grunnskoleopplæring etter opplæringslovens § 4A-1. Vi 
tror dette vil kunne bedre elevenes muligheter til å lære seg norsk før de begynner i videregående 
skole.  
Innføringsskole
Øvre Eiker støtter utvalgets vurderinger av det det vil kunne være hensiktsmessig å ha tilbud om 
grunnskoleopplæring ved egne mottaksskoler i en innføringsperiode. På sikt vil dette kunne virke 
inkluderende ved at eleven da vil kunne ha et minimum av norskkunnskaper før de går inn i klassen sin.

Med vennlig hilsen
for Øvre Eiker kommune
Stig Rune Kroken
skole- og barnehagesjef
 
 
Tlf: 915 51750 / 32 25 12 58
e-post: stig-r.kroken@ovre-eiker.kommune.no
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