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Saksutredning: 
 
 
NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING - HØRINGSUTTALELSE  
 
           
Trykte vedlegg: NOU 2010:7 kap.1 Utvalgets samlede konklusjoner. Kap2 utvalgets 
mandat.  
Utrykte vedlegg:NOU 2010:7  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/NOU-2010-7.html?id=606151 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  

1. Bakgrunn: 
Regjeringen oppnevnte 24.oktober 2008 et utvalg som skulle se på 
opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne.  1.juni 2010 ble 
NOU 2010:7 Mangfold og mestring levert til Kunnskapsdepartementet og den er 
sendt ut på høring til en lang rekke instanser blant andre fylkeskommunene, med 
høringsfrist 1.november 2010. 
 
Fylkesrådmannens forslag til høringsuttalelsen fra Rogaland fylkeskommune vil bli  
sendt inn innen fristen og fylkesutvalgets vedtak vil bli ettersendt.  
 
Utvalget er bredt sammensatt, har hatt 15 medlemmer og er ledet av Sissel 
Østberg, rektor ved Høgskolen i Oslo. 
 
NOU 2010:7 er et omfattende dokument på 414 sider delt inn i 21 kapitler som er 
organisert i 4 hoveddeler. Del 1 (kap. 2-6) har en innledning med bakgrunnen for 
utvalgets arbeid og mandat og beskriver samfunnsmessige forhold for 
minoritetsspråklige og ulikheter mellom innvandrergrupper. Kapittel 6 skildrer 
dagens situasjon for styring og økonomi og tar for seg utfordringer i 
opplæringssektoren for minoritetsspråklige elever   
 
Hoveddelen (kap7-13) beskriver opplæringssituasjonen for minoritetsspråklige 
elever i barnehagen, grunnskolen, i videregående opplæring, i høyere utdanning og 
for voksne som skal ut i yrkeslivet. I denne delen drøftes introduksjonsordninger og 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap, språk og språkutvikling. Denne delen tar 
opp læreplansituasjonen for norskopplæringen. Utvalget drøfter spesielt 
opplæringssituasjonen for nyankomne minoritetsspråklige.  
 
I delen for tverrgående tema (kap. 14-20) beskrives overgangene mellom de ulike 
opplæringsnivåene, informasjonsflyt, rettigheter for ulike grupper av 
minoritetsspråklige, læremiddelsituasjonen, spesialundervisning og 
foreldresamarbeid, læringsmiljø og kompetanse. 
 
 NOU 2010:7 avsluttes med kapitlene 20, Kompetanse og kap. 21, Økonomiske og 
administrative konsekvenser  
 
Hvert kapittel avsluttes med utvalgets vurderinger og forslag. 
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Utvalgets omfattende mandat og et sammendrag av NOU 2010:7 følger saken som 
trykte vedlegg. 
 
Utvalget har levert sine vurderinger og kommer med forslag til mange tiltak som kan 
samles i følgende hovedperspektiver. 
 

1. Tidlig innsats 
2. Langvarig 2.språksopplæring 
3. Flerspråklighet som en verdi 
4. Kompetansebehov i opplæringssektoren 
5. Implementeringsutfordringer. 
 

 
 

2. Problemstilling: 
Fylkesrådmannen vil i sin høringsuttalelse prioritere tema som har tilknytning til 
fylkeskommunens ansvarsområder, først og fremst til videregående opplæring. 
 
Høringsuttalelse er fortrinnsvis gitt til forslag som etter fylkesrådmannens oppfatning 
bør presiseres eller nyanseres. Der vi ikke deler utvalgets synspunkter eller 
vurderinger er disse kommentert. Vi tar stilling til de få forslagene hvor utvalget har 
delt innstilling.  
 
I høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet blir det bedt om at tilbakemeldingene 
fra høringsinstansene viser hvilket kapittel og underkapittel kommentaren er knyttet 
til.  Denne høringsuttalelsen følger kapittelinndelingen.  
 
Fylkesrådmannens forslag til høringsuttalelse framkommer som uthevet skrift i 
saksframlegget. Samtlige uttalelser er gjengitt samlet under fylkesrådmannens 
konklusjon i kap.5 og som forslag til vedtak 

 
 

3. Saksopplysninger: 
 
KAPITTEL 8   Minoritetsspråklige elever i grunnskolen 
 
8.9.1  Særskilt språkopplæring 
 
Utvalget konstaterer at retten til særskilt språkopplæring og tospråklig fagopplæring 
er lite kjent i sektoren, og derfor også i liten grad etterspurt av elever som kunne ha 
fått et bedre utbytte av opplæringen dersom denne ble gitt på morsmålet. Utvalgets 
flertall er av den oppfatning at mangelen på kjennskap til denne muligheten kan 
skyldes formuleringen av den aktuelle lovparagrafen, mens mindretallet vil sikre 
disse elevens rett til morsmålsopplæring ved å innføre en individuell rett til slik 
opplæring. 
 

NOU: ”Når det gjelder spørsmålet om morsmålsopplæring har utvalget delt seg i et flertall og et 

mindretall. 
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Flertallets forslag til tiltak: 

 Det er en mulig sammenheng mellom hvordan retten til særskilt språkopplæring er formulert i 

§ 2-8 annet punktum og den manglende bruk av morsmålsopplæring og tospråklig 

fagopplæring utvalget har funnet. Departementet bes derfor vurdere dets utforming. For bedre 

å synliggjøre at vurderingen av elevenes rett til særskilt språkopplæring skal være knyttet til 

elevenes behov, foreslås visse endringer i § 2-8 annet punktum: «Desse elevane har også ved 

behov rett til morsmålsopplæring, to språkleg fagopplæring eller begge delar». 

Mindretallets forslag til tiltak: 

 Det innføres en generell individuell rett til morsmålsopplæring for minoritetsspråklige elever i 

grunnskolen og i videregående opplæring. 

Utvalget vil gjøre oppmerksom på at tilsvarende vurderinger og forslag også er gjeldende for 

opplæringsloven § 3-12. 

Rogaland fylkeskommune anbefaler økt bruk av morsmål til støtte for særskilt 
norskopplæring, men en individuell generell rett til morsmålsopplæring vil ikke være 
hensiktsmessig og representere store praktiske og økonomiske utfordringer. En 
vurdering av den enkeltes behov må legges til grunn for et slikt tilbud. 

Det vil ikke være tilgjengelig kompetente tospråklige lærere i alle aktuelle språk i alle 
kommuner og tilbudet vil dermed framstå som urettferdig fordelt i den forstand at 
tilgangen på lærere er langt bedre i noen språk enn i andre og i noen deler av 
landet. 

Vi viser til at det forhåpentligvis vil bli utviklet flere elektroniske tospråklige 
læringsressurser som kan gi god språkstøtte til de elever som har behov for 
morsmålsopplæring. Vi støtter også forslaget om å utvikle morsmål som et fag som 
kan velges gjennom hele skoleløpet. Dette vil bli et alternativ eller tillegg til 
fremmedspråk. Vi ser en slik ordning som et bedre og mer realistisk alternativ enn å 
innføre en individuell rett til morsmålsopplæring.   

Rogaland fylkeskommune støtter flertallsforslaget om at elevene ved behov 
har rett til opplæring i morsmål og tospråklig fagopplæring eller begge deler. 

 

8.9.3 Læreplanen i norsk for språklige minoriteter. 

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan 
som brukes inntil eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til den videre 
norskopplæring kan skje etter ordinær læreplan i norsk. Det skal ikke gis vurdering 
med karakter Tilhørende kartleggingsverktøy er utviklet for å gi alle elever og lærere 
et felles utgangspunkt for å kunne vurdere den enkeltes kompetanse i 
grunnleggende ferdigheter i det norske språket.  

 Spørsmålet er reist om denne læreplanen skal gjøres obligatorisk eller om den skal 
være en valgmulighet. 
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NOU: ”Med hensyn til spørsmålet om læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter bør 

være obligatorisk å ta i bruk eller ikke, har utvalget delt seg. 

Flertallets 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. 

 Benyttes annen læreplan, kan annet kartleggingsmateriell benyttes. Ved bruk av annet 

kartleggingsmateriale må et nivå tilsvarende nivå 3 etter læreplanen i grunnleggende norsk for 

språklige minoriteter kunne fastsettes. 

Mindretallets forslag til tiltak: 

 Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal være obligatorisk å benytte. 

 Kartleggingsverktøyet utviklet til læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter 

skal være obligatorisk å benytte. 

Alle læreplaner er obligatoriske.  Når læreplanen i grunnleggende norsk som den 
eneste er valgfri, svekker det læreplanens autoritet både blant lærere og elever. Det 
er også praktiske hensyn som tilsier at denne læreplanen må være obligatorisk.  Å 
påføre lærere arbeid med å tilpasse den ordinære læreplanen i norsk på ulike 
årstrinn når det er utarbeidet en egen læreplan nettopp for dette formålet, kan ikke 
være nødvendig. Som en konsekvens av en obligatorisk læreplan må det utvikles et 
kartleggingsverktøy som er tilpasset læreplanen. Et ensartet kartleggingsverktøy vil 
være vanskelig å bruke dersom tilrettlagt norskopplæring ble lite sammenlignbar fra 
skole til skole, og det vil lettere oppstå dilemmaer om vurdering av 
norskkompetansen. 

Rogaland fylkeskommune støtter mindretallets forslag, både læreplanen og 
det tilhørende kartleggingsverktøyet skal være obligatorisk å bruke i 
grunnopplæringen i norsk for språklige minoriteter. 
 
 
KAPITTEL 9  Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. 
 

9.11.2 Særskilt språkopplæring i videregående opplæring 
 
Situasjonen i dag er vanskelig for elever fra språkgrupper der det ikke arrangeres 
eksamen i morsmål; f. eks burmesisk, uigurisk og noen afrikanske språk. 
Burmesere, uigurer og andre med morsmål der det ikke utarbeides 
eksamensoppgaver, har ofte svært liten/ingen engelskkompetanse fra hjemlandet 
og disse får en urimelig tilleggsbyrde ved at de i tillegg til å skulle lære seg norsk og 
engelsk, også må avlegge eksamen i et annet fremmedspråk.  
 
Dersom det ikke er mulig å gjennomføre eksamen i alle morsmål, bør aktuelle 
grupper komme inn under samme særordning som samer, finsktalende og elever 
med tegnspråk som er fritatt fra kravet om 2.fremmedspråk. 
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NOU: Utvalgets forslag til tiltak: 
 

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

 
• Morsmål som andrespråk i videregående opplæring bør som i dag være tellende for opptak til 

høyere studier 
 

 
Rogaland fylkeskommune støtter forslagene, men mener at det må presiseres 
at dersom det ikke lar seg gjøre å arrangere eksamen i alle morsmål, må 
elever som kommer fra språkgrupper der det ikke arrangeres eksamen i 
morsmål, bli fritatt fra kravet om 2.fremmedspråk 
 
Det er ønskelig med tospråklige lærere, men det vil i praksis være lite realistisk å 
tenke seg at skolene i alle kommuner kan skaffe kompetente tospråklige lærere til 
elever på mange forskjellige språk. Ressursene for å gi tospråklig begrepslære, 
tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring bør konsentreres om å lage gode og 
lett tilgjengelige digitale læremidler. Dette gjelder ikke minst for språkstøtte i 
fagopplæringen jf. pkt 9.11.3.  Språkstøtte i læretiden.  
 
NOU: Utvalgets forslag til tiltak: 
 

• 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 legges til rette for bedre ressursutnyttelse av tilgjengelige tospråklige lærerressurser. 

 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å utvikle digitale 
læringsressurser for særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og 
tospråklig fagopplæring. Arbeidet må bli intensivert og høyt prioritert.  
 
Utviklingen bør skje i regi av sentrale aktører og de digitale læremidlene må 
gjøres tilgjengelige for alle uten noen form for betaling eller pålogging.  
 
 
Bruk av ny læreplan for sent ankomne og voksne 
 
Utvalget peker på problemer med å bruke læreplanen i grunnleggende norsk 
dersom eleven ankommer sent i opplæringsløpet. Elever som tar sikte på ordinær 
eksamen for å oppnå generell studiekompetanse, vil måtte lese ordinær norskplan 
parallelt med overgangsplanen. Dette gjøres ved mange videregående skoler i dag 
og fører til at mange elever får negative karakterer i norsk. Både for elever og 
lærere oppleves det som urettferdig at det ikke gis en mulighet for sent ankomne 
minoritetspråklige å få generell studiekompetanse i norsk uten å bli vurdert etter 
samme plan som norskfødte eller minoritetsspråklige som har hatt mange år i norsk 
skole.   
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Problemstillingen er for enkelte minoritetsspråklige den samme i engelskfaget. Dette 
er ikke vurdert i utredningen. 
 
Utvalget har i utredningen referert problemer med å bruke NAFO sitt 
prosessorienterte kartleggingsverktøy. Vi er av den oppfatning at dette bør 
erstattes av tester som tester ferdigheter og kunnskaper relatert til nivåene i 
planen grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever. 
 
NOU: Utvalgets forslag til tiltak: 

• Læreplanen i grunnleggende norsk skal være en overgangsordning, og siktemålet må være at 

elevene skal over på ordinær plan i norsk. 

• Det må etableres en særskilt ordning for elever som kommer i ungdomsskolealder eller senere. 

Ordningen må gi dem mulighet til å oppnå generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse 

uten eksamen etter ordinær læreplan i norsk. 

• En særskilt ordning må bestå av en egen test i norsk, der bestått test erstatter kravet om 

bestått 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. 

• 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 forslår, må inngå i dette settet av tester. 

 

Rogaland fylkeskommune støtter forslagene som skal sikre sent ankomne 
minoritetsspråklige mulighet for studiekompetanse i norsk som alternativ til 
ordinære læreplaner i norsk. 
 
I den grad ordinære læreplaner i norsk blir benyttet, er det behov for 
veiledning knyttet til vurdering. Spesielt gjelder dette når eleven leser 
læreplan i grunnleggende norsk parallelt med ordinær læreplan i norsk 
. 
Rogaland fylkeskommune foreslår at ordningen i norskfaget som er foreslått 
for elever som kommer i ungdomsskolealder eller senere og som ikke har hatt 
engelskopplæring, utvides til å gjelde faget engelsk 
  
Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om å utvikle et sett tester for 
vurdering av minoritetsspråkliges norskferdigheter. 

 

9.11.3 Språkstøtte i læretiden 
 
Utvalget har også vurdert minoritetsspråkliges muligheter for å få språkstøtte i 
forbindelse med opplæring i bedrift. Så lenge dette er en integrert del av det norske 
utdanningssystemet, synes det rett og rimelig at minoritetsspråklige også skal ha 
mulighet for å få språkstøtte i siste del av fagopplæringen. 
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NOU: Utvalgets forslag til tiltak: 
 

• Det anbefales at det utvikles og utprøves ordninger med språkstøtte i læreperioden. 

• Det anbefales at lærlinger og lærebedrifter gis tilbud om (fagspesifikk) språkopplæring i 

læreperioden, enten kurs på fritid eller av språkinstruktører på arbeidsplassen 

 
Utvalgets forslag kan nok vise seg å være vanskelig å gjennomføre i praksis, men 
muligheten bør være til stede og kan godt tenkes realisert i tilfeller der en større 
gruppe minoritetsspråklige, gjerne sent ankomne og med en viss utdannelse fra 
hjemlandet, ønsker å komme i lære så fort som mulig. 
 
Vi viser for øvrig også i denne forbindelse til behovet for digitale læringsressurser 
som er omtalt ved flere anledninger i utvalgets innstilling. 
Dersom det skal etableres ordninger for språkstøtte i læretiden for 
minoritetsspråklige, bør dette gjøres i regi av den enkelte fylkeskommune, ut fra 
definerte lokale behov og finansieres gjennom en tilskuddsordning basert på 
nasjonale kriterier. 
  
Rogaland fylkeskommunen støtter forslaget om å gi minoritetsspråklige 
språkstøtte i læretiden. Fylkeskommunen må få ansvar for å organisere og 
gjennomføre språkstøtten, og utgiftene til dette må inngå i en 
tilskuddsordning for formålet.  
 
9.11.4 Om inntak til videregående opplæring 
 
Rogaland fylkeskommune mener vi må skille mellom elever i alderen 16 – 24 år og 
voksne når det gjelder retten til inntak til videregående opplæring.  
 
Inntak av elever i aldersgruppen 16-24 
Det er mest motiverende for ungdom å gå på skole med jevnaldrende og det tilsier 
at de blir tatt inn i videregående skole. Mange, spesielt blant de sent ankomne, 
ønsker sterkt å få begynne i et ordinært tilbud så fort som mulig. De har ambisjoner 
om å fullføre utdanning og begynne i arbeid eller studier så fort som mulig.  
Resultatet er ofte at de har mangelfullt utbytte av opplæringen, får dårlige karakterer 
og mister motivasjon. 
 
I Norge praktiseres ulike ordninger i dag. I noen fylker tilbys innføringsklasser der 
elevene får et ekstra år med norsk og flere andre fag som basis for sin ordinære 
videregående opplæring. Andre fylker, som Rogaland, praktiserer en ordning med 
”basisklasser” der elevene tas inn kontinuerlig og gis tilbus om norskopplæring med 
tanke på å kunne begynne i et ordinært utdanningstilbud så snart 
norskkunnskapene er gode nok til å gi fullverdig læringsutbytte i et ordinært tilbud.  
 
NOU: Flertallets forslag til tiltak: 

• Minoritetsspråklige elever som har språklige behov for det, skal tilbys et år i innføringsklasse 

innen de går videre til Vg1. 
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• Minoritetsspråklige elever som har språklige behov for det, skal kunne velge å ta Vg1 over to 

år. 

Mindretallets forslag til tiltak: 

 Forskrift til opplæringsloven § 6-10 endres ved at det stilles krav til gjennomført 

norskopplæring før retten til videregående utløses. 

 
Skoleåret i innføringsklassene i videregående skole kan gi noe grunnleggende 
opplæring i enkelte fag i tillegg til å styrke norskkompetansen. Det bør lages 
nasjonale føringer på dette tilbudet. VG1 over 2 år med fullt timetall begge årene 
bør primært være tid for å styrke norskkompetansen. Elever med meget mangelfull 
skolebakgrunn bør få et ekstra år i grunnskolen.  
Se eller merknaden til kap.10 om modeller for innføringstilbud. 
 
Rogaland fylkeskommune støtter flertallets forslag til tiltak for elever i 
gruppen 16 – 24 år.  
Sent ankomne elever med meget mangelfull skolegang bør imidlertid tilbys et 
ekstra opplæringsår i grunnskolen.  Kommunene må ha som sitt ansvar å 
kartlegge kompetansen til disse elevene før de søker seg til videregående 
opplæring. 
 
Minoritetsspråklige voksne elever som søker videregående opplæring.  
I perioden 2006 – våren 2010 måtte minoritetsspråklige voksne uten fullført norsk 
grunnskole, dokumentere bestått norskprøve 3 skriftlig og muntlig før de fikk 
anledning til å begynne på videregående opplæring for voksne. Ordningen var 
etablert i flere fylker, blant annet i Rogaland.  
Kravet ble innført fordi svært mange minoritetsspråklige ikke fikk utbytte av den 
opplæringen som ble gitt, noe som resulterte i at mange sluttet eller endte opp med 
stryk. Etter innføringen av krav om bestått norskprøve 3, ble både frafall og antall 
stryk redusert. Flere kommuner ga dessuten tilbakemelding om at kravet var en god 
motivasjonsfaktor for den enkelte minoritetsspråklige til å lære norsk. Søkere med 
mangelfulle norskkunnskaper ble henvist til kommunene der de fikk tilbud om 
ekstra/utvidet norskundervisning.  
Kravet om bestått norskopplæring på nivå 3 var ikke hjemlet i opplæringsloven og 
blir derfor ikke lenger praktisert. 
  
Vår erfaringer er at mange minoritetsspråklige ønsker å starte på opplæring uten 
tilstrekkelige norskkunnskaper, selv om de nå får veiledning om at de bør ha 
kunnskaper og ferdigheter på nivå med norskprøve 3 skriftlig og muntlig før de 
starter på opplæringen. Dårlige norskkunnskaper medfører at mange 
minoritetsspråklige får lite utbytte av opplæringen. Dette fører igjen til problemer 
med å få læreplass eller jobb og å komme inn på høyere studier. 
  
Voksne som ikke har oppnådd tilstrekkelige norskkunnskaper gjennom 
introduksjonsprogrammet, må få rett til å fullføre norskopplæringen ved å delta på 
grunnskoleopplæring for voksne. Det samme gjelder voksne som ikke har rett eller 
plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.  
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Med bakgrunn i ovennevnte støtter vi mindretallets forslag om at forskrift til 
opplæringsloven § 6-10 endres ved at det stilles krav til gjennomført norskopplæring 
før retten til videregående opplæring for voksne utløses . 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets mindretallsforslag til tiltak 
når det gjelder voksne som får opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. 
Det må stilles krav om gjennomført norskopplæring på et visst nivå før 
rett til videregående opplæring for voksne innvilges.  
 
9.11.9 Tiltak for bedre gjennomføring 
 
Elever fra språklige minoriteter som har vitnemål fra grunnskolen med manglende 
vurdering i fag, eller ungdom som ikke kan dokumentere at de har gjennomgått 
norsk grunnskole eller tilsvarende, blir ofte kasteball mellom kommunenes og 
fylkeskommunens ansvarsområde for opplæring etter fylte 16 år. I videregående 
opplæring faller mange av disse elevene ut fordi de ikke har faglig grunnlag for 
opplæringen i tillegg til at de mangler kompetanse i norsk språk. 
 
 
NOU: Utvalgets forslag til tiltak: 
 

• Kommuner bør i større grad tilby ett ekstra år i grunnskolen til elever som ankommer i 

ungdomsskolealder med liten eller ingen skolebakgrunn, jf. opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd. 

 
Tilbudet i videregående opplæring med innføringsklasse og/ eller rett til å ta 
grunnkurs over to år som er omtalt ovenfor må primært være for søkere som har 
dokumentert at de har kunnskaper tilsvarende norsk grunnskole. Vi viser til 
uttalelsen vår pkt 9.11.4  
 
Rogaland fylkeskommune ønsker en klargjøring av ansvarsfordelingen 
mellom kommunen og fylkeskommunen for opplæringen på grunnskolenivå 
for elever fra språklige minoriteter som ankommer i ungdomskolealder og 
som har liten eller ingen skolebakgrunn. 
 
Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om å gi flere elever ett ekstra år i 
grunnskolen, og vil foreslå at kommunen får plikt til å tilby slik 
ekstraopplæring til elever som har liten eller ingen skolebakgrunn 
.  
Bostedkommunen må også ha plikt til å foreta kartleggingstester før de skal 
søke til videregående opplæring. 
 
 
KAPITTEL 10 Innføringsbehov for nyankomne elever  
10.3 Ulike modeller for innføringstilbud 
 

Rogaland fylkeskommunes erfaringer med denne elevegruppen tilsier at 
nyankomne elever ikke bør plasseres i ordinære klasser fra første dag og støtter 
forslaget om innføringsklasser i både grunnskole og videregående skole.   I slike 
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klasser gis det gode muligheter for gode læringsprosesser generelt og for språklig 
utvikling spesielt.  

Innføringstilbudene bør være fleksible og tilpasset elevens behov. Det må legges til 
rette for tilbud hvor minoritetsspråklige blir integrert og til bud om tilrettelagt 
opplæring i egne gruppe, alt etter behov. . 

Vi ser for oss en innføringsmodell for ungdom som er fleksibel og som kan 
tilrettelegges for ungdom med ulik bakgrunn: 

• Ekstra år i grunnskolen for minoritetsspråklige som har svært mangelfull 
skolebakgrunn. Kommunen har ansvar. 

• Innføringsklasse i videregående opplæring for de som mangler noe i 
grunnskoleopplæringen, men trenger primært språkopplæring i norsk og 
eventuelt engelsk. Fylkeskommunens ansvar 

• Basisklasser for de som har tilfredstillende grunnskoleopplæring, men 
trenger opplæring i norsk språk. Fylkeskommunens ansvar. 

• Vg1 over to år med fullt timetall for elever som trenger språkopplæring særlig 
i norsk og engelsk. Fylkeskommunens ansvar. 

 

En forutsetning for at disse tiltakene skal være effektive, målrettete og fungere for 
alle nyankomne er at det lages nasjonale føringer for tilbudene. Det er ikke tilfelle i 
dag, og våre erfaringer er at mangel på slike føringer kan hemme elevene i 
opplæringsprogresjonen.  
 
Alle de foreslåtte tiltakene er ressurskrevende, det kreves blant annet spesiell 
lærerkompetanse, lederkompetanse og rådgivingskompetanse. Det kreves høy 
lærertetthet med mange undervisningstimer, spesielt tilpasset læringsmateriell og 
kartleggingstester. Dersom disse tiltakene skal kunne virke etter den gode 
hensikten, må friske midler avsettes til kommuner og fylkeskommuner. Det bør 
lages en finansieringsplan og tidsplan for å iverksette de foreslåtte tiltakene.  
 
 
Rogaland fylkeskommune støtter i hovedsak utvalgets forslag til modell for 
nyankomne elever.  
 
Vi ser for oss en innføringsmodell for ungdom som er fleksibel og som kan 
tilrettelegges for ungdom med ulik bakgrunn: 

• Ekstra år i grunnskolen for minoritetsspråklige som har svært 
mangelfull skolebakgrunn. Kommunen har ansvar. 

• Innføringsklasse i videregående opplæring for de som mangler noe i 
grunnskoleopplæringen, men trenger primært språkopplæring i norsk 
og eventuelt engelsk. Fylkeskommunens ansvar 
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• Basisklasser for de som har tilfredstillende grunnskoleopplæring, men 
trenger opplæring i norsk språk. Fylkeskommunens ansvar 

• Vg1 over to år med fullt timetall for elever som trenger språkopplæring 
særlig i norsk og engelsk. Fylkeskommunens ansvar. 

 

Vi støtter også utvalgets forslag om langvarig og tilrettelagt 
annenspråksopplæring/norskopplæring 
 
 Det må lages nasjonale føringer for innføringsmodellene og  
fylkeskommunen må få ansvar for å tilrettelegge tilbudene fleksibelt og etter 
behov. 
 
Vi forutsetter at det blir stilt friske midler til rådighet for kommuner og 
fylkeskommuner for at de skal være i stand til å realisere de foreslåtte 
tilbudene.  
 

 
KAPPITEL 11 Opplæring spesielt organisert for voksne etter 

opplæringsloven. 
 
11. 6 Utvalgets vurderinger 
 
Særskilt om praksiskandidater og fag- og svenneprøve 
 
Utvalget skriver på s.258: 
Utvalget er enig i at det er lite heldig at praksiskandidatordningen, som bygger på læring gjennom 
praksis på arbeidsplassen, bare skal anerkjenne en tradisjonell skriftlig skoleeksamen som eneste 
gyldige evalueringsform. Utvalget ser videre at dette kan få særlig uheldige konsekvenser for enkelte 
voksne minoritetsspråklige som ønsker å avlegge fag- eller svenneprøve. Utvalget ønsker at 
bestemmelsen endres tilbake til det som tidligere var praksis 
 
Rogaland fylkeskommune deler utvalgets syn på ønsket om å endre §3-56 i forskrift 
til opplæringsloven. Den tidligere ordningen innebar varierte eksamensformer med  
praktisk og/eller  muntlige eksamensformer og realkompetansevurderinger 
 
Rogaland fylkeskommune ber om at § 3-56 i forskrift til opplæringsloven om 
krav om skriftlig eksamen som eneste gyldige eksamensform i 
praksisordningen,  endres tilbake til det som var tidligere praksis med med  
praktisk/muntlige eksamensformer og realkompetansevurderinger 
 
 
Særskilt språkopplæring – videregående opplæring 
 
I dag har kommunene ansvar for norskopplæring av minoritetsspråklige voksne og 
flere kommuner har opparbeidet seg mye kompetanse på dette området. Denne 
kompetansen er det viktig å ta vare på.  
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Voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3, kan 
bruke så mange år de selv ønsker på å fullføre opplæringen. De har derfor god tid til 
å tilegne seg grunnleggende kunnskaper i norsk før de starter på videregående 
opplæring. 
 
Utvalgets forslag til tiltak: 
 

• Det må innføres rett til særskilt språkopplæring for voksne, både på grunnskolenivå og i 

videregående opplæring 

.  
Kommunene må fremdeles ha ansvaret for den grunnleggende norskopplæringen 
og det må være krav om norskkunnskaper tilsvarende nivå 3 i grunnleggende norsk 
for minoritetsspråklige før de starter med videregående opplæring. Kommunen kan 
samarbeide med fylkeskommunen om å legge tilbudet til en videregående skole. 
Voksne som starter videregående opplæring må ha oppnådd nivå 3 i 
grunnleggende norsk før de starter på opplæringsløpet i videregående opplæring. 
 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å innføre rett til 
særskilt språkopplæring for voksne på grunnskolenivå og videregående 
opplæring. Søkere må ha oppnådd tilfredstillende norskkompetanse 
tilsvarende nivå 3 i grunnleggende norsk før de kan ta ut retten til 
videregående opplæring. 
 
Rogaland fylkeskommune har merket seg at mange minoritetsspråklige ikke har hatt 
opplæring i engelsk i sitt hjemland. Når opplæringen i videregående skole bygger på 
engelskkunnskaper etter 10. trinn i norsk grunnskole, blir det svært vanskelig å følge 
denne uten å ha grunnleggende engelskopplæring. Det bør derfor ses på 
muligheten for fritak for engelsk og fleksible ordninger i denne sammenhengen, jr 
vår uttalelse for elever pkt 9.11.2 
 
Utvalgets forslag til tiltak: 

• Det bør ses på muligheten for fritak for engelsk og fleksible ordninger i denne sammenhengen 

 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å se på muligheten for 
fritak for engelsk for voksne på grunnskolenivå 
 
 
 
KAPITTEL 14  Overganger mellom opplæringssystemets nivåer 
 
14.2.3.  Fra ungdomsskole til videregående. 
 
Ved overgang fra ungdomstrinn til videregående opplæring må det etableres et 
samarbeid mellom kommune og fylkeskommune 
 
NOU: 
Utvalgets forslag til tiltak: 

• Skolens og skoleeiers ansvar for å sikre god sammenheng og overgang fra barnehage til skole 

og fra skole til skole, må forankres i opplæringsloven. 
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• For å sikre en 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. 

• Overføring av informasjon mellom barnehage og skole, og mellom skoleslagene skal reguleres i 

egne bestemmelser i barnehageloven og opplæringsloven 

• Kommunen må utarbeide rutiner for hvordan samarbeidet mellom ulike skoler og årstrinn skal 

gjennomføres. Tilsvarende bør dette gjøres for samarbeidet mellom kommunen og 

fylkeskommunen ved overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring 

 

Vi støtter forslagene til regulering av samarbeid mellom skoler og mellom ulike 
årstrinn. Erfaring viser at det er nødvendig å klargjøre, gjerne i lovs form 
ansvarsforholdet mellom kommuner og fylkeskommunen ved overgang mellom 
skoleslagene jr. vår uttalelse pkt. 9.11.9 

Rogaland fylkeskommune ber om at ansvarsforholdet mellom kommunene og 
fylkeskommunen ved overgang mellom skoleslagene blir klargjort i lovs form 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag til tiltak og vil i tillegg 
understreke at skoleledelsen må stå ansvarlig for at hjemmene får nødvendig 
informasjon fra skolen. 
 

KAPITTEL 18  Læremidler i skolen 

Rogaland fylkeskommune har ved flere tidligere anledninger i denne 
høringsuttalelsen påpekt behovet for å utvikle nye læremidler for minoritetsspråklige 
som skal ta utdanning på grunnskole eller videregående nivå i Norge. Det ligger 
store muligheter i å utarbeide gode nettbaserte læringsressurser, men disse må 
gjøres lett tilgjengelige for både lærere og elever, og de må selvsagt være gratis for 
bruk både i skolesammenheng og i alle andre sammenhenger.   
Utvalgets forslag til tiltak: 

• 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 skolesystemet. 

• Det er behov for å videreutvikle og styrke bruken av digitale læremidler tilpasset 

minoritetsspråklige elever. 

• Det er behov for å styrke tilskuddsordningen til læremidler for minoritetsspråklige elever. 

• Samarbeidet med Sverige knyttet til Tema morsmål må styrkes ytterligere. 

• Utvikling av egnede ordbøker for minoritetsspråklige elever og lærlinger innen fag- og 

yrkesopplæringen må prioriteres. 
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Å utarbeide gode læringsressurser og kartleggingsprøver til minoritetsspråklige må 
ha høyeste prioritet i den kjeden av tiltak som skal til for å gi et bra opplæringstilbud 
til denne gruppen.  

Det er kommuner og fylkeskommuner  som har ansvaret for å skaffe læremidler, 
trykte eller digitale til alle elever i grunnskolen og videregående opplæring. Denne 
plikten gjelder selvsagt også for minoritetsspråklige elever.  

Det er imidlertid åpenbart at et slikt utviklingsarbeid vil representere store utgifter og 
at det er lite hensiktsmessig å la det være opp til hver enkelt skole eller skoleeier å 
få produsert og vedlikeholdt slike læringsressurser. 

I  dag finnes det en del digitale læringsressurser og kartleggingsprøver, men flere av 
de som skolene har erfart er gode, blir for dyre i bruk og vil sprenge skolebudsjettet. 

NAFO har god kompetanse på opplæringsbehovene til minoritetsspråklige elever og 
NDLA har nå flere års erfaringer med å lage digitale læremidler i fag. Skolene har 
vent seg til å bruke disse læremidlene og de er gratis for skolene. Vi foreslår at det 
blir bygget videre på denne kompetansen i tillegg til andre samarbeidspartnere. 
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) bør kunne få i oppdrag å videreutvikle sine 
fagsider med tanke på minoritetsspråklige elever. Fagsidene har allerede stoff som 
egner seg bra for minoritetsspråklige elever ved at det brukes begrepsforklaringer, 
lyd- og videofiler. Det vil dessuten være en fordel for elevene å kun måtte forholde 
seg til ett nettsted i alle fag. 
  
Rogaland fylkeskommune støtter alle utvalgets forslag om læremidler i skolen 
og ber om at arbeidet med å lage digitale læremidler og kartleggingsprøver 
blir høyt prioritert. Alle læremidler må gjøres lett tilgjengelige og være gratis 
for brukerne, enten det er en skole eller privat.  

Vi foreslår at f.eks NAFO/NDLA får i oppdrag å videreutvikle sine fagsider med 
tanke på minoritetsspråklige elever.  

 

KAPITTEL 20 Kompetanse 

Utvalget skriver om behovet for kompetanse   

NOU s. 380 

Utvalget ser god og relevant kompetanse i alle ledd og på alle nivåer som en kritisk variabel for å 
kunne sikre et godt og stabilt opplæringstilbud for ulike grupper minoritetsspråklige. Utvalget vil i den 
forbindelse fremheve følgende hovedutfordringer knyttet til kompetanse fremover: 

• Å sikre tilstrekkelig og kvalitativt god kompetanse både hos faglærere og morsmålslærere. 

• Å styrke og bedre benytte den kompetanse som tospråklige 
assistenter/morsmålslærere/flerspråklige lærere har. 

• Kompetansen i universitets- og høgskolesektoren må styrkes. 

• Skoleeiers og skolelederes kompetanse må styrkes. 
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• Kompetansen i videregående opplæring, spesielt yrkesfag, må styrkes. 

 

Utvalget kommer med en rekke tiltak for å styrke kompetansen og vi støtter alle  
forslagene.  Forslagene til utvalget legger opp til meget ambisiøs 
kompetanseheving på alle plan. Etter vår mening er det en nødvendig forutsetning 
for et kvalitetsmessig godt opplæringstilbud å heve kompetanse generelt. Vi vil 
påpeke at det vil ta tid og koste mye å få både eksisterende og fremtidige 
utdanningsinstitusjoner, ledere og lærere opp på ønsket kompetansenivå  

 

Rogaland fylkeskommune slutter seg til utvalgets forslag om kompetanse. 
Forslagene til kompetanseplan er ambisiøse og vil kreve tid og ha behov for 
økte økonomiske midler   

  

Kap 21  Økonomiske og administrative konsekvenser 

Utvalget legger til grunn for økonomiske og administrative konsekvenser at ”tiltak 
som blir foreslått vil manifestere seg som innsparinger på andre sektorers budsjett 
områder.” I mellomtiden, før manifesteringen av innsparingene på andre sektorers 
budsjettområde kommer, må tiltakene finansieres på skolebudsjettene i stat, 
fylkeskommune og kommune.  

Utvalget uttaler: 

”utgifter en eventuelt vil få ved i utgangspunktet å tilrettelegge, spares inn i forhold til tiltak som 

eventuelt må iverksettes senere. Slik vil utvalgets forslag til tiltak på lang sikt innebære reduserte 

utgifter.” 

En rekke av tiltakene vil representere betydelige merutgifter i lang tid framover. 

Det gjelder blant annet kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning, nasjonale 
standarder for pedagognorm, særskilt og langvarig språkopplæring, språkstøtte for 
lærlinger og lærekandidater. Det er nødvendig med betydelige midler for raskt å 
utvikle digitale læremidler og utvikle kartleggingstester.  

Rogaland fylkeskommune kan ikke se at de økonomiske og administrative 
konsekvensene av utvalgets mange gode forslag til tiltak er tilstrekkelig 
utredet. 

Vedtatte statlige lovendringer og nye oppgaver i utdanningssektoren må 
følges opp av realistiske tids- og finansieringsplaner.  

 
 
 

4. Fylkesrådmannens vurderinger: 
Utvalget har gitt et omfattende og grundig svar i NOU 7 2010 MANGFOLD OG 
MESTRING på det mandatet de har fatt av regjeringen. Dokumentet inneholder 
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utredninger som gir god kunnskap og kommer med mange tiltak som rådmannen 
mener kan gi et bedre opplæringstilbud til minoritetsspråklige. 
 
 5. Konklusjon: 
Fylkesrådmannen viser til pkt 3 i saken til sine forslag og konklusjoner 
Konklusjonene er skrevet med uthevet og kursivert skrift 
 
 
Kapittel 8 Minoritetsspråklige elever i gunnskolen 
 
8.9.1.1 Særskilt språkopplæring 
 
Rogaland fylkeskommune støtter flertallsforslaget om at elevene ved behov 
har rett til opplæring i morsmål og tospråklig fagopplæring eller begge deler. 

 

8.9.1.2 Læreplanen i norsk for språklige minoriteter 

Rogaland fylkeskommune støtter mindretallets forslag, både læreplanen og 
det tilhørende kartleggingsverktøyet skal være obligatorisk å bruke i 
grunnopplæringen i norsk for språklige minoriteter 

 

Kapittel 9 Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring 

9.11.2 Særskilt språkopplæring i videregående opplæring 
 
Rogaland fylkeskommune støtter forslagene, men mener at det må presiseres 
at dersom det ikke lar seg gjøre å arrangere eksamen i alle morsmål, må 
elever som kommer fra språkgrupper der det ikke arrangeres eksamen i 
morsmål, bli fritatt fra kravet om 2.fremmedspråk 
 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å utvikle digitale 
læringsressurser for særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og 
tospråklig fagopplæring. Arbeidet må bli intensivert og høyt prioritert.  
 
Utviklingen bør skje i regi av sentrale aktører og de digitale læremidlene må 
gjøres tilgjengelige for alle uten noen form for betaling eller pålogging.  
 
Bruk av læreplan for sent ankomne og voksne 
 
Rogaland fylkeskommune støtter forslagene som skal sikre sent ankomne 
minoritetsspråklige mulighet for studiekompetanse i norsk som alternativ til 
ordinære læreplaner i norsk. 
 
I den grad ordinære læreplaner i norsk blir benyttet, er det behov for 
veiledning knyttet til vurdering. Spesielt gjelder dette når eleven leser 
læreplan i grunnleggende norsk parallelt med ordinær læreplan i norsk 
. 
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Rogaland fylkeskommune foreslår at ordningen i norskfaget som er foreslått 
for elever som kommer i ungdomsskolealder  eller senere og som ikke har 
hatt engelskopplæring, utvides til å gjelde faget engelsk 
  
Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om å utvikle et sett tester for 
vurdering av minoritetsspråkliges norskferdigheter 
 
 
9.11.3Språkstøtte i læretiden 
 
Rogaland fylkeskommunen støtter forslaget om å gi minoritetsspråklige 
språkstøtte i læretiden. Fylkeskommunen må få ansvar for å organisere og 
gjennomføre språkstøtten, og utgiftene til dette må inngå i en 
tilskuddsordning for formålet.  
 

9.1.3 Om inntak til videregående opplæring 
 
Rogaland fylkeskommune støtter flertallets forslag til tiltak for elever i 
gruppen 16 – 24 år.  
Sent ankomne elever med meget mangelfull skolegang bør imidlertid tilbys et 
ekstra opplæringsår i grunnskolen.  Kommunene må ha som sitt ansvar å 
kartlegge kompetansen til disse elevene. 
 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets mindretallsforslag til tiltak 
når det gjelder voksne som får opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. 
Det må stilles krav om gjennomført norskopplæring på et visst nivå før 
rett til videregående opplæring for voksne innvilges.  
 
9.11.9 Tiltak for bedre gjennomføring 
 
Rogaland fylkeskommune ønsker en klargjøring av ansvarsfordelingen 
mellom kommunen og fylkeskommunen for opplæringen på grunnskolenivå 
for elever fra språklige minoriteter som ankommer i ungdomskolealder og 
som har liten eller ingen skolebakgrunn. 
Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om å gi flere elever ett ekstra år i 
grunnskolen, men vil foreslå at kommunen får plikt til å tilby slik 
ekstraopplæring i grunnskolen til elever som har liten eller ingen 
skolebakgrunn.  
Bostedkommunen må også ha plikt til å foreta kartleggingstester før de skal 
søke til videregående opplæring. 
 
Kapittel 10 Innføringsbehov for nyankomne elever. 
 
10.4 Ulike modeller for innføringstilbud 
 
Rogaland fylkeskommune støtter i hovedsak utvalgets forslag til modell for 
nyankomne elever.  
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Vi ser for oss en innføringsmodell for ungdom som er fleksibel og som kan 
tilrettelegges for ungdom med ulik bakgrunn: 

• Ekstra år i grunnskolen for minoritetsspråklige som har svært 
mangelfull skolebakgrunn. Kommunen har ansvar. 

• Innføringsklasse i videregående opplæring for de som mangler noe i 
grunnskoleopplæringen, men trenger primært språkopplæring i norsk 
og eventuelt engelsk. Fylkeskommunens ansvar 

• Basisklasser for de som har tilfredstillende grunnskoleopplæring, men 
trenger opplæring i norsk språk. Fylkeskommunens ansvar 

• Vg1 over to år med fullt timetall for elever som trenger språkopplæring 
særlig i norsk og engelsk. Fylkeskommunens ansvar. 

 
Vi støtter også utvalgets forslag om langvarig og tilrettelagt 
annenspråksopplæring/norskopplæring 
 
Det må lages nasjonale føringer for innføringsmodellene og  fylkeskommunen 
må få ansvar for å tilrettelegge tilbudene fleksibelt og etter behov. 
 
Vi forutsetter at det blir stilt friske midler til rådighet for kommuner og 
fylkeskommuner for at de skal være i stand til å realisere de foreslåtte 
tilbudene 
 
Kap 11. Opplæring spesielt organisert for voksne etter opplæringsloven 
 
Særskilt om praksiskandidater og fag og svenneprøve 
 
Rogaland fylkeskommune ber om at § 3-56 i forskrift til opplæringsloven om 
krav om skriftlig eksamen som eneste gyldige eksamensform i 
praksisordningen endres tilbake til det som var tidligere praksis med  
praktisk/muntlige eksamensformer og realkompetansevurderinger 
 
 
11.6 Særskilt språkopplæring – videregående opplæring 
 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å innføre rett til 
særskilt språkopplæring for voksne på grunnskolenivå og videregående 
opplæring. Søker må ha oppnådd tilfredstillende norskkompetanse 
tilsvarende nivå 3 i grunnleggende norsk før de kan ta ut retten til 
videregående opplæring. 
 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å se på muligheten for 
fritak for engelsk for voksne på grunnskolenivå 
 
Kapittel 14 Overganger mellom opplæringssystemets nivåer 
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14.2.3 Fra ungdomsskole til videregående 
 
Rogaland fylkeskommune ber om at ansvarsforholdet mellom kommunene og 
fylkeskommunen ved overgang mellom skoleslagene blir klargjort i lovs form 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag til tiltak og vil i tillegg 
understreke at skoleledelsen må stå ansvarlig for at hjemmene får nødvendig 
informasjon fra skolen 
 
Kapittel 18  Læremidler i skolen 
 
Rogaland fylkeskommune støtter alle utvalgets forslag om læremidler i skolen 
og ber om at arbeidet med å lage digitale læremidler og kartleggingsprøver 
blir høyt prioritert. Alle læremidler må gjøres lett tilgjengelige og være gratis 
for brukerne, enten det er en skole eller privat.  

Vi foreslår at  f.eks NAFO/NDLA  får i oppdrag å videreutvikle sine fagsider 
med tanke på minoritetsspråklige elever.  

 

Kapittel 20  Kompetanse 

Rogaland fylkeskommune slutter seg til utvalgets forslag om kompetanse. 
Forslagene til kompetanseplan er ambisiøse og vil kreve tid og ha behov for 
økte økonomiske midler   

 

Kapittel 21  Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rogaland fylkeskommune kan ikke se at de økonomiske og administrative 
konsekvensene av utvalgets mange gode forslag til tiltak er tilstrekkelig 
utredet. 

Vedtatte statlige lovendringer og nye oppgaver i utdanningssektoren må 
følges opp av realistiske tids- og finansieringsplaner 
 
 

 
 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Forslag til vedtak: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
 
 
Rogaland fylkeskommune gir følgende høringsuttalelse til NOU 2010:7 
mangfold og mestring: 
t 
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Kapittel 8 Minoritetsspråklige elever i gunnskolen 
 
8.9.1.3 Særskilt språkopplæring 
 
Rogaland fylkeskommune støtter flertallsforslaget om at elevene ved behov 
har rett til  opplæring i morsmål og tospråklig fagopplæring eller begge deler. 

 

8.9.1.4 Læreplanen i norsk for språklige minoriteter 

Rogaland fylkeskommune støtter mindretallets forslag, både læreplanen og 
det tilhørende kartleggingsverktøyet skal være obligatorisk å bruke i 
grunnopplæringen i norsk for språklige minoriteter 

 

Kapittel 9 Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring 

9.11.2 Særskilt språkopplæring i videregående opplæring 
 
Rogaland fylkeskommune støtter forslagene, men mener at det må presiseres 
at dersom det ikke lar seg gjøre å arrangere eksamen i alle morsmål, må 
elever som kommer fra språkgrupper der det ikke arrangeres eksamen i 
morsmål, bli fritatt fra kravet om 2.fremmedspråk 
 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å utvikle digitale 
læringsressurser for særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og 
tospråklig fagopplæring. Arbeidet må bli intensivert og høyt prioritert.  
 
Utviklingen bør skje i regi av sentrale aktører og de digitale læremidlene må 
gjøres tilgjengelige for alle uten noen form for betaling eller pålogging.  
 
Bruk av læreplan for sent ankomne og voksne 
 
Rogaland fylkeskommune støtter forslagene som skal sikre sent ankomne 
minoritetsspråklige mulighet for studiekompetanse i norsk som alternativ til 
ordinære læreplaner i norsk. 
 
I den grad ordinære læreplaner i norsk blir benyttet, er det behov for 
veiledning knyttet til vurdering. Spesielt gjelder dette når eleven leser 
læreplan i grunnleggende norsk parallelt med ordinær læreplan i norsk 
. 
Rogaland fylkeskommune foreslår at ordningen i norskfaget som er foreslått 
for elever som kommer i ungdomsskolealder  eller senere og som ikke har 
hatt engelskopplæring, utvides til å gjelde faget engelsk 
  
Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om å utvikle et sett tester for 
vurdering av minoritetsspråkliges norskferdigheter 
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9.11.3Språkstøtte i læretiden 
 
Rogaland fylkeskommunen støtter forslaget om å gi minoritetsspråklige 
språkstøtte i læretiden. Fylkeskommunen må få ansvar for å organisere og 
gjennomføre språkstøtten, og utgiftene til dette må inngå i en 
tilskuddsordning for formålet.  
 

9.1.4 Om inntak til videregående opplæring 
 
Rogaland fylkeskommune støtter flertallets forslag til tiltak for elever i 
gruppen 16 – 24 år.  
Sent ankomne elever med meget mangelfull skolegang bør imidlertid tilbys et 
ekstra opplæringsår i grunnskolen.  Kommunene må ha som sitt ansvar å 
kartlegge kompetansen til disse elevene. 
 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets mindretallsforslag til tiltak 
når det gjelder voksne som får opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. 
Det må stilles krav om gjennomført norskopplæring på et visst nivå før 
rett til videregående opplæring for voksne innvilges.  
 
9.11.10 Tiltak for bedre gjennomføring 
 
Rogaland fylkeskommune ønsker en klargjøring av ansvarsfordelingen 
mellom kommunen og fylkeskommunen av opplæringen på grunnskolenivå 
for elever fra språklige minoriteter som ankommer i ungdomskolealder og 
som har liten eller ingen skolebakgrunn. 
Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om å gi flere elever ett ekstra år i 
grunnskolen , og vil foreslå at kommunen får plikt til  å tilby slik 
ekstraopplæring i grunnskolen til elever som har liten eller ingen 
skolebakgrunn.  
Bostedkommunen må også ha plikt til å foreta kartleggingstester før de skal 
søke til videregående opplæring. 
 
Kapittel 10 Innføringsbehov for nyankomne elever. 
 
10.5 Ulike modeller for innføringstilbud 
 
Rogaland fylkeskommune støtter i hovedsak utvalgets forslag til modell for 
nyankomne elever.  
 
Vi ser for oss en innføringsmodell for ungdom som er fleksibel og som kan 
tilrettelegges for ungdom med ulik bakgrunn: 

• Ekstra år i grunnskolen for minoritetsspråklige som har svært 
mangelfull skolebakgrunn. Kommunen har ansvar. 

• Innføringsklasse i videregående opplæring for de som mangler noe i 
grunnskoleopplæringen, men trenger primært språkopplæring i norsk 
og eventuelt engelsk. Fylkeskommunens ansvar 
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• Basisklasser for de som har tilfredstillende grunnskoleopplæring, men 
trenger opplæring i norsk språk. Fylkeskommunens ansvar 

• Vg1 over to år med fullt timetall for elever som trenger språkopplæring 
særlig i norsk og engelsk. Fylkeskommunens ansvar. 

 

Vi støtter også utvalgets forslag om langvarig og tilrettelagt 
annenspråksopplæring/norskopplæring 
 
Det må lages nasjonale føringer for innføringsmodellene og  fylkeskommunen 
må få ansvar for å tilrettelegge tilbudene fleksibelt og etter behov. 
 
Vi forutsetter at det blir stilt friske midler til rådighet for kommuner og 
fylkeskommuner for at de skal være i stand til å realisere de foreslåtte 
tilbudene 
 
Kap 11. Opplæring spesielt organisert for voksne etter opplæringsloven 
 
Særskilt om praksiskandidater og fag og svenneprøve 
 
Rogaland fylkeskommune ber om at § 3-56 i forskrift til opplæringsloven om 
krav om skriftlig eksamen som eneste gyldige eksamensform  i 
praksisordningen endres tilbake til det som var tidligere praksis med  
praktisk/muntlige eksamensformer og realkompetansevurderinger 
 
 
11.7 Særskilt språkopplæring – videregående opplæring 
 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å innføre rett til 
særskilt språkopplæring for voksne på grunnskolenivå og videregående 
opplæring. Søker må ha oppnådd tilfredstillende norskkompetanse 
tilsvarende nivå 3 i grunnleggende norsk før de kan ta ut retten til 
videregående opplæring. 
 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om å se på muligheten for 
fritak for engelsk for voksne på grunnskolenivå 
 
Kapittel 14 Overganger mellom opplæringssystemets nivåer 
 
14.2.4 Fra ungdomsskole til videregående 
 
Rogaland fylkeskommune ber om at ansvarsforholdet mellom kommunene og 
fylkeskommunen ved overgang mellom skoleslagene blir klargjort i lovs form 
Rogaland fylkeskommune støtter utvalgets forslag til tiltak og vil i tillegg 
understreke at skoleledelsen må stå ansvarlig at hjemmene får nødvendig 
informasjon fra skolen 
 
Kapittel 18  Læremidler i skolen 
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Rogaland fylkeskommune støtter alle utvalgets forslag om læremidler i skolen 
og ber om at arbeidet med å lage digitale læremidler og kartleggingsprøver 
blir høyt prioritert. Alle læremidler må gjøres lett tilgjengelige og være gratis 
for brukerne, enten det er en skole eller privat.  

Vi foreslår at  f.eks NAFO/NDLA  får i oppdrag å videreutvikle sine fagsider 
med tanke på minoritetsspråklige elever.  

 

Kapittel 20  Kompetanse 

Rogaland fylkeskommune slutter seg til utvalgets forslag om kompetanse. 
Forslagene til kompetanseplan er ambisiøse og vil kreve tid og ha behov for 
økte økonomiske midler   

 

Kapittel 21  Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rogaland fylkeskommune kan ikke se at de økonomiske og administrative 
konsekvensene av utvalgets mange gode forslag til tiltak er tilstrekkelig 
utredet. 

Vedtatte statlige lovendringer og nye oppgaver i utdanningssektoren må 
følges opp av realistiske tids- og finansieringsplaner 
 
 
 
 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  
 
 
 

Trond Nerdal 
Fylkesrådmann 

 
Magne Nesvik 
Fylkesdirektør 

 
 
 
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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