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Sendt:  28. oktober 2010 14:03
Til:    Postmottak KD
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Emne:   HØRINGSUTTALELSE -NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING.  
FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VOKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET
Vedlegg:        NOU 2010 7-Saksframlegg-Hoop.doc; NOU 7-saksprotokoll-hoop.doc

Hei !

Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Skien kommune,  behandlet i 
Hovedutvalget for oppvekst 21.10.2010:

(See attached file: NOU 2010 7-Saksframlegg-Hoop.doc)

(See attached file: NOU 7-saksprotokoll-hoop.doc)

M.v.h.
for Mette Kristiansen
virksomhetsleder barnehage
kommunalområde oppvekst

Linda Mjeltevik
konsulent
Skien skole- og barnehagekontor
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Saksprotokoll 
 
Utvalg: Hovedutvalg - oppvekst  
Møtedato: 21.10.2010 
Sak: 53/10 
 
Arkivsak: 10/3957 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING 

FLERSPRÅKLIGE BARN OG VOKSNE I 
OPPLÆRINGSSYSTEMET 

 
Behandling: 
 
Endringsforslag fra V v/Rimestad: 
Utvalgets forslag om utfasing av kontantstøtte støttes ikke. 
 
Votering: 
Ved votering ble rådmannens innstilling unntatt kulepunktet om at kontantstøtten utfases 
enstemmig vedtatt. 
Endringsforslaget til Rimestad ble satt opp mot rådmannens innstilling om kontantstøtte og 
forslaget fra Rimestad ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 
 
 
Hovedutvalgets vedtak: 
 
Høringsuttalelse fra Skien kommune i forhold til NOU 2010:7 Mangfold og Mestring, 
Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet, kapittel 7 Barnehage og andre tilbud 
i førskolealder oversendes til Kunnskapsdepartementet. 
 
Utvalgets forslag om utfasing av kontantstøtte støttes ikke. 
 
Mindretallets høringsuttalelse: 
 
Utvalgets forslag om utfasing av kontantstøtte støttes. 
 
 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst, 25.10.10 
 
 

Hedda Foss Five 
Leder 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mette Kristiansen Arkiv: B02 &74  
Arkivsaksnr.: 10/3957   
 
 
NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING, FLERSPRÅKLIGE BARN UNGE OG 
VOKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET 
 
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja – denne linje skal IKKE slettes 
Rådmannens innstilling: 
 
 
Høringsuttalelse fra Skien kommune i forhold til NOU 2010:7 Mangfold og Mestring, 
Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet, kapittel 7 Barnehage og andre 
tilbud i førskolealder oversendes til Kunnskpasdepartementet. 
 
 
 

Rådmannen i Skien 
 

Knut Wille  
 
::: Sett inn innstillingen over denne linja – denne linjen skal IKKE slettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
... Sett inn saksutredningen under denne linja – denne linjen skal IKKE slettes 
  
Høringsuttalelse i forhold til NOU 2010:7 Mangfold og Mestring. 
Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. 
 
 
Bakgrunn: 
 
Skien kommune vil med dette komme med en høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2010:7 
Mangfold og Mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Vi har i 
hovedsak forholdt oss til kapittel 7. (Kap. 7 følger som trykt vedlegg.) 
  
Deltagere i høringsgruppen har vært: 
Janne Nilsen, leder i Flyktningeteamet 
Benedicte Bosrup, NAV 
Charlott Brekka, styrer i Hanken barnehage 
Anne Gro Gallefoss, styrer i Granåsen barnehage 
Anne Meyer, styrer i Kongerød barnehage 
Tone Klakegg, prosjektleder for minoritetsspråklige førskolebarn, Barnehagevirksomheten 
 
 
Merknader til høringsnotatet:  
 
Høringsgruppa har valgt å gi tilbakemedling på de foreslåtte tiltakene i NOU’ens kapittel 7 
som handler om barnehage og andre tilbud i førskolealder.Under hver overskrift i kapittel 7.13  
utvalgets vurderinger, vil utvalgets forslag til vedtak komme først og høringssvaret fra Skien 
kommune i kursiv. 
 
Deltagelse 
Utvalgets forslag til vedtak: 
----  På sikt ønskes gratis barnehage for alle. 
----  I dagens situasjon innføres gratis tid tilsvarende 20 timer i uken for alle barn i 
barnehage. 
----  Kontantstøtten utfases. 
----  Regler for inntektsgradering og søskenmoderasjon presiseres slik at disse virkemidlene 
gir 
    større effekt og treffsikkerhet. 
----  I områder med mange minoritetsspråklige må det fortsatt arbeides med informasjons- 
og 
   rekrutteringskampanjer for å øke barnehagedeltakelsen. Departementet bør gi oppdrag 
om 
   utarbeidelse av støttemateriell på relevante språk til bruk i informasjons- og 
rekrutteringskampanjer 
   for å øke barnehagedeltakelsen 
 

• Vi støtter at det på sikt ønskes gratis barnehage for alle. 
 



• Vi støtter en foreløpig gratis tid på 20 timer i uken for alle barn. Vi ser imidlertid at 
det kan by på vanskeligheter å fordele timene på alle dager, noe som hadde vært det 
beste for barna. Vi ser det som viktig at disse plassene blir tildelt i ordinære 
barnehager. 

 
• Vi støtter at forslaget om kontantstøtten utfases. 
 
• Det er utfordrende å hjelpe familier med lav inntekt å søke barnehageplass og å 

beholde barnehageplassen. Selv med ordninger med redusert betaling ser vi at 
familier med lav inntekt og for eksempel høye boutgifter får problemer med å betale 
barnehageplass. For at inntektsgradering og søskenmoderasjon skal gi effekt og 
hjelpe de som trenger det, er det også viktig med god informasjon. Skjemaer og 
informasjon må oversettes på relevante språk og legges tilgjengelig på nettet. Det må 
brukes tolk ved behov. 

• Vi mener at barnehagevirksomheten i samarbeid med helsestasjonen må ta ansvar for 
å rekruttere barn til barnehagen. 

 
• Vi ser at mange flerspråklige foreldre ikke søker innen fristen og dermed ikke har rett 

til barnehageplass. Dette må gjøres noe med. Vi tenker at helsestasjonen kan innkalle 
barn uten barnehageplass til en ekstra konsultasjon før søknadsfristen går ut hver vår. 

 
• God informasjon om hva en barnehage er, er viktig for å rekruttere flere barn til 

barnehage. I Skien har foreldre hospitert, arbeidet i barnehagen en uke, og dette har 
ført til større innsikt i hva en barnehage er. Foreldrene har etter hospiteringen i 
større grad et ønske om at barna skal gå i barnehage, og barn blir derfor ikke i like 
stor grad tatt barn ut av barnehagen når for eksempel småsøsken blir født.  

 
• Foreldregrupper med tid for drøftelser av ulike temaer innen barneoppdragelse er 

viktig for å styrke deltagelse i barnehage.  
 
• Når foreldre har vansker med tilgjengelighet og det kun blir tilbudt barnehageplass 

langt fra hjemmet, bør det gis mulighet for transport. (Dette gjøres i Skien) 
 
• Vi ser at flerspråklig personal også har betydning for deltagelse i barnehage. 

 
Barn som ikke går i barnehage 
Utvalgets forslag til vedtak: 
-  Tilbud om åpne barnehager må være tilgjengelig, og alle kommuner bør være forpliktet til å 
    gi slikt tilbud.  
-  Det anbefales at det innføres bestemmelse om slik plikt for kommunen på egnet sted i                                  
    barnehageloven. 
 

• Vi støtter tilbudet om at åpne barnehager må være tilgjengelig, og at kommuner bør 
være forpliktet til å gi slikt tilbud helst i tilknytning til ordinære barnehager der barna 
bor og at dette blir nedtegnet i barnehageloven. 

 



• Vi støtter også at språkgrupper skal være en del av kommunens tilbud for barn som 
ikke går i barnehage. Disse språkgruppene bør imidlertid arrangeres i ordinære 
barnehager hvor man benytter ekstra personalet til dette. (Se punktet under) 

 
• For å styrke kompetansen og å gi godt pedagogisk tilbud for flerspråklige barn, bør 

det være et eget team i kommunen som har ansvar for oppfølging av flerspråklige 
barn i barnehage, veiledning av personalet, foreldre og for kompetanseheving. Dette 
teamet kan også ha ansvar for å gi tilbud om språkstimulering for barn uten 
barnehageplass, holde språkgrupper i barnehagen hvor disse barna deltar eller dra 
på hjemmebesøk hvor man har med materiell og veileder foreldrene i samarbeid med 
helsestasjon. (Dette gjøres i Skien) 

 
Barnehagens personale 
Utvalgets forslag til vedtak: 
–  Språkgrupper skal være en del av kommunens tilbud for barn som ikke går i barnehage. 
–  Departementet må følge barnehagenes bemanning og særlig graden av oppfyllelse av 
    pedagognormen nøye. 
–  Det må utvikles tiltak som sikrer at det er tilstrekkelig med kompetent personale rundt 
    barna til enhver tid, slik at kvaliteten ikke senkes i de barnehagene som er rammet av 
mye 
    fravær og ustabilitet. 
----  En mer ambisiøs pedagognorm innføres i barnehagen. 
 

• Vi er enig i at departementet må følge barnehagens bemanning og i særlig grad 
oppfyllelse av pedagognormen nøye. 

 
• Vi er også enig i at det må utvikles tiltak som sikrer at det er tilstrekkelig med 

kompetent personal rundt barna til en hver tid. 
 
• Vi støtter at pedagognormen styrkes, men at dette ikke går utover voksentettheten. 

Dette kan være et problem da førskolelærerne har ubundet tid (dette utgjør en 14% 
stilling) og derfor ikke har like lange vakter hvor de er sammen med barna.  

 
• Det er viktig å rekruttere inn flerspråklig personal i barnehagene. 

 
Språkutvikling 
Utvalgets forslag til vedtak: 
---- Følgende formulering inntas i barnehageloven§ 2: «Barnehagen skal arbeide aktivt med 
å fremme alle barns norskspråklige kompetanse.Barnehagen skal også støtte barn med 
annet morsmål enn norsk i bruk av sitt morsmål.» 
---- Mer forskning rundt minoritetsspråklige førskolebarns flerspråklige utvikling 
etterlyses. 
 
Mindretallets forslag til tiltak: 
---- Individuell rett til språkstimulering/ særskilt norskopplæring hjemles i egen 
bestemmelse i 
barnehageloven. Departementet gir nærmere forskrifter om omfang, organisering, 
kompetanse, m.v. 



 
• Vi støtter flertallets forslag om at følgende formulering inntas i barnehageloven §2: 

”Barnehagen skal arbeide aktivt med å fremme alle barns norskspråklige 
kompetanse. Barnehagen skal også støtte barn med annet morsmål enn norsk i bruk 
av sitt morsmål.” 

 
• For å tilfredsstille punktet over må det tilbys tospråklig assistanse i barnehagen i den 

grad kommunen kan anskaffe kompetente personer til dette. Da må ”Tilskudd til tiltak 
for å bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i førskolealder” styrkes, 
slik at flere tospråklige assistenter kan tilsettes. Slik det er i dag blir ressursene til 
hvert enkelt flerspråklig barn som går i barnehage mindre og mindre for hvert år, 
fordi barnehagedeltagelsen øker mens det er den samme rammen som blir gitt på 
Statsbudsjettet. (Se for øvrig uttalelsene som kommer under overskriften ”Tilskudd til 
tiltak for å bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i førskolealder”. 

 
• Vi støtter at det må forskes rundt minoritetsspråklige førskolebarns flerspråklig 

utvikling. 
 
• Vi ønsker å tilføye at det er behov for å styrke kompetansen i forhold til flerspråklig 

utvikling i barnehagene, og at det derfor må gis tilbud om etter- og videreutdanning. 
Kompetanse om flerspråklig utvikling må også styrkes i førskolelærerutdanningen og 
på helsesøsterutdanningen.  

 
Kartlegging av språk 
Utvalgets forslag til vedtak: 
–  Det må utvikles tjenlig språkkartleggingsverktøy for barn med annet morsmål enn norsk  
slik at verktøy som er ment for å kartlegge enspråklige norske barns ferdigheter, ikke brukes 
på flerspråklige barn i mangel av noe bedre.  
----  Bruk av kartleggingsverktøy må alltid være faglig fundert. 
----  Det er behov for at foreliggende egnede kartleggingsverktøy gjøres mer tilgjengelig 
for barnehagenes pedagogiske personale. 
----  Det bør fortsatt utvikles dokumentasjons- og kartleggingsverktøy for tospråklige 
barn. 
----  Det bør utvikles standarder for kartlegging av språkmiljø i barnehagen. 
----  Ved innføring av krav om at alle barnehager skal gi tilbud om språkkartlegging ved 
treårsalder, må et slikt tilbud også omfatte barn som ikke går i barnehage. 
Språkkartlegging ved treårsalder bør også for disse barna finne sted i barnehagen eller i 
aktuell åpen barnehage. 
----  Kartlegging av språkbruk og språkutvikling hos enkeltbarn bør begrenses til de barn 
som 
etter det pedagogiske personalets vurdering kan ha behov for ekstra støtte eller 
språkstimulering. 
----  Det må sikres nødvendig kompetanse for bruk av slikt verktøy gjennom egne 
etterutdanningstiltak. 
----  Tilbud om språkkartlegging må også omfatte barn som ikke går i barnehage. 
----  Språkkartlegging skal ha som mål å sikre at barn med særskilte behov får den hjelpen 
de 
trenger. 



 
• Vi støtter utvalgets forslag om å utarbeide egnede kartleggingsverktøy for barn med 

annet morsmål enn norsk og at bruk av kartleggingsverktøy alltid må være faglig 
vurdert. 

 
• Vi er enig om at det er behov for at foreliggende egnede kartleggingsverktøy gjøres 

mer tilgjengelig for det pedagogiske personalet. 
 

• Det bør utvikles standarder for kartlegging av språkmiljø i barnehagen 
 

• Vi er enig at ved innføring av krav om at alle barnehager skal gi tilbud om 
språkkartlegging ved treårsalder også må gjelde barn uten barnehageplass. Det må 
være mulig å få til kartlegging i barnehage, på helsestasjon, i åpen barnehage eller i 
hjemmet dersom dette er aktuelt. (Også her kan dette gjennomføres ved å ha et eget 
minoritetsspråklig team som kan gjennomføre dette) 

 
• Vi mener alle barn bør kartlegges av kyndige pedagoger. Ved bare å kartlegge barn 

man er oppmerksom på har språkforsinkelser, vil dette kunne føre til at 
”gråsonebarn” blir oversett. 

 
• Vi er enig i at det må sikres nødvendig kompetanse for bruk av slikt verktøy gjennom 

egne etterutdanningstiltak. 
 

• Vi er også enig i at språkkartlegging skal ha som mål å sikre barn med særskilte 
behov får den hjelpen de trenger, men også for å sikre et tilpasset tilbud for alle. 

 
Bruk av tospråklig personalet 
Utvalgets forslag til vedtak: 
----Det bør opprettes nye kompetansehevingsprosjekter for tospråklig personale og for 
lærere, 
etter modell av NAFOs kompetansehevingsprosjekt for barnehagene Språklig og 
kulturelt 
mangfold i barnehagen. 
---- Morsmålslærere/ assistenter/ tospråklige assistenter, både i skole og barnehage, skal 
tilbys 
en form for videreutdanning, og dersom de ønsker det, bør de få mulighet til å utdanne 
seg 
videre til førskolelærere/ lærere. 
 

• Vi støtter forslaget om at det bør opprettes nye kompetansehevingsprosjekter for 
tospråklig personale og lærere etter modell av NAFOs kompetansehevingsprosjekt for 
barnehagene. 

 
• Vi mener også at det er viktig at de får tilbud om videreutdannelse og hvis de ønsker 

det få mulighet til å utdanne seg til førskolelærer/lærer. 
 

• I tillegg til utvalgets forslag synses vi det er viktig å utvikle materiell til styrking av 
morsmålsutviklingen til barna som dette personalet kan bruke i arbeidet. 



 
 
Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i 
førskolealder 
Utvalgets forslag til vedtak: 
---- Tilskuddsposten til tiltak for å bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i 
førskolealder bør økes i takt med antallet minoritetsspråklige barn. 
---- Det bør vurderes å gi noe høyere tilskudd til barnehager som vil bruke flerspråklig 
personale, for å stimulere tospråklig arbeid i barnehagene. 
---- Det bør åpnes for mulighet til å gi tilskudd også når barn bare har en utenlandskfødt 
forelder, men samtidig har begrenset tilgang på norske språkmodeller i hjemmet. 
 

• Vi er enig i at tilskuddsposten til tiltak for å bedre språkforståelsen hos 
minoritetsspråklige barn i førskolealdre bør økes i takt med antallet 
minoritetsspråklige barn. I Skien kommune har vi 200.000 kr mindre i tilskudd i 2010 
enn i 2008, selv om det er blitt langt flere minoritetsspråklige barn i barnehagene. 

 
• Vi tror det er et godt forslag å gi høyere tilskudd til de kommunene som vil bruke 

flerspråklig personalet, for å stimulere tospråklig arbeid i barnehagene. 
 
• Vi er også enig i at barn med bare en utenlandsk foreldre og med begrenset tilgang på 

norske språkmodeller hjemme også må taes med i utregningen av tilskuddet til 
kommunen. 

 
 

Barnehagen som sosial arena 
Utvalgets har under dette punktet ingen forslag til vedtak: 
 
Vi mener det også bør være tiltak i forhold til å styrke barnehagen som sosial arena. 

• Barnehagen bør arrangere sosiale treff for foreldre og barn for å styrke samholdet i 
en flerkulturell barnehage. 

 
• Fadderordninger for barn og voksne bør taes i bruk, slik at nettverksbygging skjer 

fortere. (”Gamle” foreldre har et spesielt ansvar for de nye foreldrene. ”Gamle” barn 
i barnehagen er faddere for nye barn.) - det er viktig at barna og familien integreres i 
norsk kultur og samfunn så tidlig som mulig.  

 
Pedagogisk materiell i barnehagen 
Utvalgets forslag til vedtak:  
---- Det må utvikles flerspråklig materiell som kan brukes både sammen med tospråklig 
assistanse, foreldre, søsken og venner med samme morsmål, men også som kan fungere 
språkstimulerende i seg selv, f eks lydbøker og dataspill. 
---- Det må utvikles materiell med et flerkulturelt perspektiv til bruk overfor hele 
barnegruppa. 
En større variasjon i det pedagogiske materiellet vil kunne gi økt perspektivutvidelse og 
øke 
læringsmulighetene for alle barn. 



---- Barnehagens metoder (dvs. hvordan det pedagogiske materiellet i barnehagen 
anvendes) må tilpasses av pedagogene i barnehagene og inkludere metoder som ivaretar 
andrespråks- og 
morsmålsperspektiver. 
 
Vi er enig i at: 
• Det må utvikles flerspråkligmateriell som kan brukes både sammen med tospråklig 

assistanse, foreldre, søsken og venner med samme morsmål, men også som kan fungere 
språkstimulerende i seg selv, f.eks lydbøker og dataspill. 

 
• Det må utvikles materiell med et flerkulturelt perspektiv til bruk overfor hele 

barnegruppa. En større variasjon i det pedagogiske materiellet vil kunne gi økt 
perspektivutvidelse og øke læringsmulighetene for alle barn. 

 
• Barnehagens metoder (dvs. hvordan det pedagogiske materiellet i barnehagene anvendes) 

må tilpasses av pedagogene i barnehagene og inkludere metoder som ivaretar 
andrespråks- og morsmålsperspektiver. 

  
Foreldresamarbeid 
Utvalgets forslag til vedtak: 
----Tilbud om veiledningskurs i ICDP bør være tilgjengelig for alle kommuner. 
---- Det anbefales at departementet får utarbeidet en veileder i foreldresamarbeid i 
barnehagen. 
 
Det finnes flere program i forhold til foreldreveiledning, så vi ønsker dette presisert slik:  

• Tilbud om veiledningskurs i ICDP og lignende tilbud bør være tilgjengelig for alle 
kommuner. 

Vi er enig i at: 
• Det anbefales at departementet får utarbeidet en veileder i foreldresamarbeid i 

barnehagen. 
 

Vi ønsker også å tilføre: 
• Noen ganger vil det være aktuelt med egne foreldregrupper for foreldre med 

utenlandsk opprinnelse for å få til en tilpasset informasjon om barnehagen og 
barnehagens innhold og for å ta opp ulike temaer som det å være foreldre i et nytt 
land.  

  
• Barnehagens oppgave er først og fremst å ivareta barnet. Vi ser at familien rundt 

barnet ofte har et stort behov for oppfølging og veiledning ut over personalets 
kompetanse og ansvar, og hovedansvar for foreldrene må ligge hos andre enn 
barnehagen. 

 
• Kommunen bør ha fleksible løsninger /tilbud for å nå alle foreldrene i kommunen, 

også de foreldrene som ikke har barnehageplass for barna sine. I tillegg til åpne 
barnehager kan det arrangeres mor/barn-grupper (da kun for de minste barna ) i 
forbindelse med kurs og norskopplæring. 

 
Nyankomne barn 



Utvalgets forslag til tiltak: 
----Nyankomne barn under opplæringspliktig alder skal ha innføringstilbud. Slike 
innføringstilbud knyttes til ordinær barnehage. 
---- Tilskuddet til nyankomne flyktningers barn utvides til 20 timer pr. uke. 
 

• Alle medlemmene mente at det var viktig med et innføringstilbud for nyankomne barn. 
Det var uenighet om alle nyankomne barn i kommunen burde gå samlet på egen 
avdeling i en mottaksbarnehage som også har ordinære avdelinger, eller om barna 
bør være fordelt i flere mottaksbarnehager og at barna da får gå i nærbarnehagen og 
få innføringstilbudet sitt der.     

 
• Vi mener at Tilskuddet til nyankomne flyktingers barn må utvides mer enn til 20 timer 

pr. uke. Vi mener at tilskuddet må dekke foreldrenes undervisningstid som er på ca 
37,5 timer pr. uke. 

 
• Det må sikres at integreringstilskuddet til kommuner også kommer nyankomne 

førskolebarn til gode, og at dette tilskuddet øker i takt med bosetningen på lik linje 
som for de voksne.   

 
 
 
Det anbefales at høringsuttalelsen fra Skien kommune oversendes til 
Kunnskapsdepartementet. 
 
 
Vedlegg: 
 
- Høringsbrevet 
 
- NOU 2010: 7 Mangfold og mestring, kapittel 7. 
 
  
 
 

 
... Sett inn saksutredningen over denne linja – denne linjen skal IKKE slettes 
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