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

opplæringssystemet 

Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune 

Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. 

Følgende har vært medsaksbehandlere: Ole Magne Grytvik, Flemming Johnsen 

 

Vedlegg (elektronisk):  
NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet 

 

Sammendrag: 

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på 

opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. 1. juni 2010 ble NOU 2010:7 

Mangfold og Mestring avgitt til Kunnskapsdepartementet. NOUen ble deretter sendt ut på høring med 

høringsfrist 01.11.10. 

  

Utvalgets mandat har vært ”å foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritets-

språklige i barnehage, skole og høyere utdanning, for å legge forholdene bedre til rette for at: 

- Barnehagetilbudet gir minoritetsspråklige et best mulig grunnlag for utvikling og videre 

læring 

- Minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnopplæring 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. 

Utredningen består av 21 kapitler. Kunnskapsdepartementet ber om at høringsinstansene poengterer 

hvilket kapittel og underkapittel det gis tilbakemelding på.  Sarpsborg har spesielt sett på: 

kapittel 07: Barnehage og andre tilbud i førskolealder 

kapittel 08: Minoritetsspråklige elever i grunnskolen 

kapittel 10: Innføringstilbud for nyankomne elever 

kapittel 11: Opplæring spesielt organisert for voksne etter opplæringsloven 

kapittel 12: Introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

kapittel 14: Overgangen mellom opplæringssystemet nivåer 

kapittel 16: Minoritetselever og spesialundervisning 

kapittel 17: Foreldresamarbeid 

kapittel 19: Læringsmiljø 

kapittel 20: Kompetanse 

kapittel 21: Økonomiske og administrative konsekvenser  

 

Innledningsvis vil Sarpsborg kommune bemerke at utvalget har utarbeidet en god og omfattende 

analyse av gjeldende lovgrunnlag og praksis. Svært mange av de daglige utfordringer gjenspeiles i 

http://www.regjeringen.no/pages/10797590/PDFS/NOU201020100007000DDDPDFS.pdf
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utredningen. Hele NOUen har gode, viktige og helhetlige vurderinger, og påpeker forhold i 

opplæringen som er generelle og gjelder alle barn (førskolebarn/grunnskolebarn). Mange av tiltakene 

vil derfor kunne innbefatte majoritetsbarnet/eleven i opplæringssystemet. Slik Sarpsborg kommune ser 

det, peker utvalget på helt sentrale veivalg når det gjelder flerspråklige barn, unge og voksnes 

deltagelse i opplæringssystemet. 

  

Utredning: 

Barnehage og andre tilbud i førskolealder 

Sarpsborg kommune er enig med utvalgets synspunkt om at foreldrenes valgfrihet når det gjelder 

tilsynsform for sine barn verdsettes og respekteres. Med utgangspunkt i at barn som deltar i gode 

barnehagetilbud har gitt positive utslag på barns språkutvikling, er Sarpsborg kommune enig i 

målsettingen om å øke barnehagedeltagelsen blant barn som har annet morsmål enn norsk. 

 

For å gi alle barn denne muligheten foreslår utvalget 

 Fortrinnsvis gratis barnehage for alle. Som første skritt gratis tid tilsvarende 20 timer i uken 

for alle barn i barnehage. 

 Kontantstøtten utfases. 

 Regler for inntektsgradering og søskenmoderasjon presiseres  

 Informasjons- og rekrutteringskampanjer for å øke barnehagedeltakelse i fht. 

minoritetsspråklige barn videreføres. 

 

Sarpsborg kommune er enig i forslagene, og ser at dette ville sikre et kvalitativt godt utdanningsløp 

for alle barn. I forhold til et gratis 20 timers tilbud per uke, mener Sarpsborg kommune at det ikke er 

tilstrekkelig. Deltagelse på introduksjonsprogram og bringing/henting til innførings/mottakstilbud 

utgjør fort mer enn 4 timer per dag og bør utvides til 25 timer pr. uke. 

 

Utvalget foreslår videre at tilbud om åpne barnehager sikres ved at det innføres en plikt for 

kommunene i barnehageloven om å ha dette tilbudet. Dette forslaget gis ikke tilslutning, idet det 

påvirker den kommunale styringsretten. Kommunene bør fortsatt opprettholde sin rett til å utvikle de 

pedagogiske tilbud som de til enhver tid har behov for i egen kommune. Derimot bør det nedfelles i 

barnehageloven at kommunene har ansvar for å gi et tilbud for de barna som ikke deltar i ordinære 

barnehager for å sikre positiv språkutvikling.. Det bør ikke ”låses” til å være Åpen barnehage.   

 

Utvalget foreslår at pedagogtettheten i barnehagene økes. Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til 

forslaget da antall førskolelærer i Norge er lav, sett i forhold til sammenlignbare land. Det antas 

videre at økt pedagognorm vil gi økt kompetanse og igjen økt kvalitet på tilbudet. Ved at økt 

pedagognorm også sees i sammenheng med antall pedagoger med flerspråklig og flerkulturell 

kompetanse vil dette gi et bedre tilbud til minoritetsspråklige barn.  

 

Utvalget foreslår at det innføres språkkartlegging av alle minoritetsspråklige barn ved 3 års alder. 

Under forutsetning av at det utarbeides gode kartleggingsverktøy med tydelig målformuleringer og 

system for kompetanseheving, gir Sarpsborg kommune sin tilslutning til forslaget. Kartleggingen må 

iverksettes i den hensikt at barn med særskilte behov får den hjelpen de trenger raskt og i god tid før 

skolestart. Dette innebærer også at det utarbeides god informasjon til alle foreldre om målet for 

kartleggingen. Informasjonen må utarbeides på flere språk. Foreldre er barnehagens viktigste 

samarbeidspartnere, og forslag om å utarbeide en veileder om foreldresamarbeid støttes. 

 

Utvalget foreslår at nyankomne barn under opplæringspliktig alder skal få et innføringstilbud i ordinær 

barnehage.  
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Sarpsborg kommune gir sin tilsutning til forslaget. Det er essensielt for integrering og inkludering, at 

barn raskt innlemmes i den barnegruppa de naturlig skal ha del i. Dette sikrer både barnets 

sosialisering, deres språkforståelse og gir en god start på utdanningsløpet. 

 

Minoritetsspråklige elever i grunnskolen 

Utvalget begrunner og trekker fram verdien av et godt leksehjelpstilbud for å redusere forskjeller i 

denne målgruppens læringsutbytte. Det fokuseres videre på helhetlig innsats, særskilt språkopplæring 

og mer aktivt bruk av elevens morsmål i opplæringen. De er videre opptatt av at faglærers oppfølging 

av lesekompetanse bidrar til bedre språkforståelse hos minoritetsspråklige.  Disse synspunktene 

støttes. 

 

Utvalget fremmer en rekke forslag knyttet til den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Det foreslås 

en endring av § 2-8 slik at minoritetsspråklige elever fortsatt skal kunne ha rett til særskilt 

språkopplæring selv om de kan følge ordinær læreplan i norsk. Elever med annet morsmål enn norsk 

bør gis anledning til å få morsmålet som alternativ eller tillegg til fremmedspråk. Det må satses 

betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt kartleggingsmateriell som kan 

være et viktig alternativ der tilgangen til tospråklige lærere er begrenset. Utvalget foreslår en rekke 

tiltak knyttet til revisjon av gjeldende læreplan i morsmål og til bruk av læreplan i grunnleggende 

norsk 

 

Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til forslagene. 

 

Innføringstilbud for nyankomne elever 

Utvalget påpeker at det er behov for tydeligere retningslinjer for hvordan opplæringen for nyankomne 

minoritetsspråklige barn, unge og voksne organiseres og at regelverket endres i tråd med de føringer 

som velges. Utvalget har sett spesielt på to alternative modeller for grunnskoleopplæring; 

- Egen innføringsklasse på nærskolen. Denne modellen er ikke i tråd med opplæringslovens § 8-2, og 

krever en regelverksendring. Utvalget påpeker at denne modellen vil gi bedre læringsbetingelser enn 

ved direkte innplassering i ordinær klasse, samtidig får eleven etablert en god sosial tilhørighet til egen 

nærskole.  

- Etablering av innføringsskole. Utvalget antar at modellen på sikt kan fungere inkluderende fordi 

elevene gis bedre forutsetninger for å mestre opplæringen fremover. En mottaksskole vil mest 

sannsynlig har stor flerkulturell kompetanse og har personalet som behersker flere språk. Utfordringen 

blir å sikre en god overføring til nærskolen. Ved innføring av denne modellen foreslår utvalget at 

regelverket endres slik at skoleeier kan etablere innføringsskoler. 

 

Mange grunnskoler har opprettet innføringsklasser (mottaksklasser) eller egen innføringsskole. 

Utvalget peker på at dette kan være i strid med opplingsloven § 8-2 om organisering av elevene i 

klasser eller basisgrupper. Bruken av egen gruppering for minoritetsspråklige elever krever en 

regelverksendring etter utvalgets mening. For å sikre et bedre tilbud for ungdom som ankommer 

landet i sen grunnskolealder ønsker utvalget å se den obligatoriske grunnskoleopplæringen i 

sammenheng med opplæringslovens bestemmelser om grunnskole for voksne. Det anbefales et nytt 

siste ledd i opplæringsloven § 2-1: ”Ungdom med rett og plikt til grunnskoleopplæring etter 

paragrafen her kan, når det ligg føre særlege grunnar, i staden få grunnskoleopplæring etter § 4A-1”.  

Det bør i så fall søkes unngått at unge i aldersgruppen 16-20 år havner i samme klasse som sine 

foreldre. Opplæringen kan med fordel fysisk plasseres på en videregående skole, selv om kommunen 

er ansvarlig for å gi denne opplæringen. I videregående opplæring er innføringsklasser et tilbud som 

gis ved en rekke skoler. Disse er imidlertid omfattet av opplæringsloven og bør etter utvalgets mening 

forankres i regleverket. Det samme gjelder muligheten til eventuelt å gjennomføre vg1 over 2 år. 

 

Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til at det foretas en regelverksendring som gjør det mulig for 

nyankomne elever å få tilbud om å delta i innføringsklasse fremfor ordinær klasse.  Endringen bør 

også gi skoleeier anledning til å velge om det er noen særskilte skoler i kommunen som skal utpekes til 

å ha særskilt ansvar for innføringsklasse fremfor at hver enkelt nærskole gis dette ansvaret alene.  
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Små kommuner eller kommuner med en liten andel av minoritetsspråklige vil i liten grad ha 

økonomiske muligheter til å etablere egne innføringsskoler. Sarpsborg kommune har god erfaring med 

egne mottaksklasser på utvalgte skoler hvor elever går 1 til 2 år, før de overføres til ordinær klasse på 

nærskolen. Egne mottaksklasser på utvalgte skoler sikrer tilstrekkelig og stabil flerkulturell 

kompetanse blant personalet og sikrer at nyankomne elever raskt blir integrert i det norske samfunn 

ved at fadderordning er etablert. Nyankomne elever i førskolealder og 1.klasse bør fortrinnsvis 

begynne direkte i ordinær klasse på nærskolen forutsatt at språklig og flerkulturell kompetanse kan 

stilles til rådighet. 

 

Nyankomne flyktnings elever som har rett til videregående opplæring bør sikres rett til å begynne 

0.klasse på videregående skole og gis rett til 4 års videregående opplæring. Tiltaket vil mest 

sannsynlig være med på å redusere frafall i videregående skole, og bør være en del av det 

fylkeskommunale tilbudet. 

 

Overgangen mellom opplæringssystemet nivåer 

Utvalget foreslår at det gjøres endringer i barnehageloven og opplæringsloven slik at skole/skoleeier 

gis ansvar for å sikre sammenhengen i overgangen mellom nivåene. Utveksling av nødvendig 

informasjon, utarbeidelse av gode prosedyrer og involvering av foresatte sikrer god samhandling og 

legger forholdene til rette for en god overføring fra barnehage til skole.  

Tilsvarende må det tilrettelegges for samhandling mellom skoler ved andre naturlige overganger. Barn 

og unge er særskilt sårbare ved overgang til noe nytt, og forholdene må legges godt til rette for å sikre 

optimal opplæring. 

 

Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til forslagene, og vil samtidig påpeke betydningen av at 

personalet ved SFO blir involvert i barnets overgang fra barnehage til skole. Plikt til å ha gode 

rutiner og systemer for samarbeid mellom barnehage og skole anbefales nedfelt i Opplæringsloven. 

 

Opplæring spesielt organisert for voksne etter opplæringsloven og Introduksjonsordning og opplæring 

i norsk og samfunnskunnskap 

 

Voksne minoritetsspråklige reguleres av ulike lover. Opplæringsloven regulerer opplæring i 

grunnskolefag og videregående fag. Norskopplæring med samfunnskunnskap er forankret i 

introduksjonsloven, mens arbeidsmarkedsloven omfatter IKT opplæring og jobbsøkerkurs. Utvalget 

foreslår en samlet vurdering av tiltakene for å sikre en tjenlig ansvarsplassering. Det må blant annet 

etableres ordninger som sikrer midler til livsopphold i form av stipend eller annen støtte, eksempelvis 

gjennom NAV. Det foreslås et kompetanseløft i voksenopplæringen både når det gjelder 

voksenpedagogikk generelt og andrespråks-/flerkulturell pedagogikk spesielt. 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte sommeren 2009 en rekke forslag til endringer i 

introduksjonsloven på høring. Blant forslagene var innføring av obligatoriske avsluttende prøver i 

norsk og  utvidelse av omfanget av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

fra 300 til 600 timer 

 

Østbergutvalget foreslår en rekke tiltak som; 

- innføringen av et helhetlig familieperspektiv som del av de individuelle planene knyttet til   

  introduksjonsloven. Det må tilrettelegges bedre for at barns deltakelse i barnehage kan kombineres   

  med foreldres deltakelse i introduksjonsprogrammet 

- kvalifiseringskurs må innarbeides for de som ønsker å ta høyere utdanning i forbindelse med  

  introduksjonsprogrammet. Deltagere med høy utdanning bør få umiddelbar karriereveiledning og  

  kurs i jobbsøking 

- styrket satsing på grunnskoleopplæring i programperioden slik at flere gjennomfører videregående  

  opplæring etter avsluttet introduksjonsprogram 

- det må utvikles tilbud om gratis nettbasert norskopplæring 
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Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til forslagene og anser tiltakene  som helt essensielt for å lykkes 

med integrering. 

 

Minoritetselever og spesialundervisning 

Østbergutvalget har i kapittel 5 kort skissert det forskningsmessige kunnskapsgrunnlaget når det 

gjelder tilegnelse av andrespråk. For minoritetsspråklige elever vil andrespråket være norsk. Det synes 

å være god faglig dekning for et utgangspunkt om at barn tilegner seg kunnskap mest effektivt når de 

får opplæring på det språket de behersker best. For minoritetsspråklige vil dette som oftest være eget 

morsmål. Videre legges det til grunn at det er lettest å videreutvikle tankekapasitet på barnets første 

språk, altså der en har det største ordforrådet og der vedkommende har direkte erfaringsunderlag for 

språkbeherskelsen. Tankekapasiteten - som resoneringsevne, evne til å se sammenhenger og evne til å 

utføre matematiske og andre logiske operasjoner - utvikles i særlig grad gjennom skolegang og 

kravene øker med alder og nye kompetansemål i læreplaner. Utvalget mener derfor at mye vil kunne 

tilsi at en tospråklig elev bør utvikle sitt tankeverktøy via førstespråket slik at dette igjen kan bidra til 

læring av andrespråket. Denne grunnforståelsen går igjen i øvrige deler av utvalgets utredning. 

Utvalget ser med bekymring på at minoritetsspråklige elevers rettigheter ikke oppfylles i norsk skole 

og at mange ikke får det opplæringstilbudet de har krav på etter opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12. 

Utvalget viser til at barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn er overrepresentert i det 

spesialpedagogiske hjelpeapparatet og at støtten ofte gis begrunnet i uspesifiserte lærevansker/ 

psykiske vansker. Det antas at en kombinasjon av manglende kulturell/språklig forståelse, 

ressursknapphet og varierende regelverksforståelse i mange tilfeller kan være årsak til dette. Ved å 

satse på systemtiltak fremfor utredning og spesialundersvisning på individnivå, vil minoritetsspråklige 

mestre opplæringen bedre. Kompetanseheving blant berørte instanser, tilgjenglige forebyggende 

metoder/materiell og mulighet for utviklings- og forskningsarbeid må aktualiseres.  

 

Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til forslaget. I tillegg bes det om at en presisering gjøres av 

opplæringslovens § 5-7 mht. særskilt norskopplæring og nødvendigheten eller ikke av sakkyndig 

vurdering. 

 

Foreldresamarbeid og Læringsmiljø 

Forskningsbasert kunnskap om foreldrenes betydning for skolepresentasjoner gir gode argumenter for 

at både skole og barnehage bør samarbeide nært og godt med foreldrene gjennom hele 

opplæringsløpet. I st.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, uttales det blant annet; ”Foreldre som 

støtter elevens læring og som fremmer positive holdninger til skolen, bidrar til sitt barns faglige og 

sosiale utvikling. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge parter kommuniserer 

tydelig slik at skolens og de foresatte forventninger blir avklart og det ikke oppstår misforståelser.” 

For å lykkes i dette overfor minoritetsspråklige familier, må opplærings- og hjelpeinstansene ta større 

ansvar for å sikre at foresatte har nødvendig informasjon og kunnskap om instansen og hvilke 

forventninger som eksisterer til foresatte.  

 

Utvalget foreslår at det bør utarbeides en veileder i foreldresamarbeid som omfatter de særlige 

utfordringene, og at opplæring i dette foreldresamarbeidet vektlegges i skoleleder- og 

lærerutdanningen. Tilsvarende bør minoritetsspråklige elevers særlige utfordringer og behov inngå i 

nevnte utdanninger. Videre må det flerkulturelle perspektivet synliggjøres i det systematiske arbeidet 

som gjøres, og særlig må skoleledelsen være oppmerksom på minoritetsspråklige utfordringer mht 

inkludering, diskriminering, mobbing og trakassering. Rekruttering til stillinger i opplæringssystemet 

bør gjenspeile samfunnets mangfold 

 

Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til forslaget. For å sikre involvering fra minoritetsforeldre bør 

opplæringssystemet tilrettelegge for språk homogene foreldregrupper. Dette bør vektlegges i 
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veilederen. Tilgjengelig informasjon om opplærings- og hjelpeinstansene og forventinger til 

foreldre/foresatte må gis og være lett tilgjengelig på flere språk. Det anbefales å etablere føringer som 

innebærer at tospråklige assistenter skal være en del av opplæringsinstitusjonens grunnbemanning i 

de områder som rekrutterer minoritetsspråklige barn av et vist omfang. 

 

 

Kompetanse 

For å sikre god og relevant kompetanse i alle ledd og på alle nivåer har utvalget fremhevet følgende 

hovedutfordringer;  

– 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. 

– Kompetansen i videregående opplæring, spesielt yrkesfag må styrkes 
 

Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til forslagene. Flerkulturell og flerspråklig kompetanse 

anbefales integrert i alle typer førskolelærer- og lærerutdanning, herunder også 

skolelederutdanningen. I tillegg anbefales det at tilsvarende kompetanse også blir integrert i barne- 

og ungdomsarbeiderfaget 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

For å kunne iverksette de ulike forslagene, foreslår utvalget at det foretas en omfordeling innenfor den 

økonomiske rammen via statsbudsjettet. Noen forslag vil kreve lov eller regelendringer og i noen 

tilfeller kan endringene medføre økt ressursbehov. Noen av tiltakene vil gi administrative 

konsekvenser og noen økonomiske. Samlet sett mener utvalget at tiltakene vil gi innsparinger over tid, 

og vil bidra til bedre læringsutbytte og gjennomføring av videregående opplæring. 

 

Følgende forslag fra utvalget vil gi økonomiske konsekvenser: 

- Gratis SFO tilbud/utvidet skoletilbud 

- Økt pedagognorm i barnehagene 

- Gratis kjernetid i barnehagene for nyankomne flyktningers barn/ på sikt gratis barnehage for 

alle 

- Utarbeidelse av veileder i foreldresamarbeid – fortrinnsvis statlige konsekvenser. Oppfølging 

av veilederen/tilbud om veiledningskurs for foreldre i den enkelte kommune vil gi følger for 

det kommunale ansvaret 

- Utvikling og bruk av digitale læringsressurser 

- Utvikling av flerspråklig pedagogisk materiell i barnehager og skole 

- Innføring av språkkartlegging 

- Videreutdanning/Kompetanseheving for ansatte i opplæringsinstitusjoner 

Med hensyn til administrative og økonomiske konsekvenser, anbefaler Sarpsborg kommune at de 

foreslåtte tiltakene gjøres til gjenstand for en grundigere utredning før endelig beslutning tas. Samlet 

sett vil forslagene innebære betydelig økte kostnader for kommunen.  

 

Sarpsborg kommune vil videre påpeke at størrelsen på statlig tilskudd til minoritetsspråklige barn i 

barnehage ikke er økt i takt med økt antall. Tilskuddet bør videre omfatte alle minoritetsspråklige barn 

som er bosatt på et gitt telletidspunkt, uavhengig om de har barnehageplass eller ei.   

 

Rådmannens innstilling: 

Sarpsborg kommune slutter seg i all hovedsak til Østbergutvalgets' tilråding. Merknader som 

fremkommer i saken, vedtas som Sarpsborg kommunes høringsuttalelse. Ovennevnte uttalelse sendes 

Kunnskapsdepartementet. 
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