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NOU 2010:17 - Mangfold og mestring – flerspråklige barn, unge og 

voksne i opplæringssystemet. 

 

Høringsuttalelse  

fra Spesialpedagogiske tjenester – SPT, Skien kommune 

 
 

Spesialpedagogiske tjenester – SPT er en del av skoleavdelingen i Skien kommune. SPT har, 

blant andre oppgaver, et særlig ansvar for det tospråklige området. SPT er delegert ansvaret 

for ressurstildelingen til grunnskolene i kommunen i forhold til særskilt norskopplæring og 

tospråklig fagopplæring/morsmålsopplæring. De tospråklige lærerne i kommunen er sentralt 

tilsatt i SPT, og det har over tid utviklet seg til å bli et godt, faglig felleskap. 

 

Østbergutvalgets framlegg er en samlet gjennomgang/kunnskapsoversikt over hele det 

minoritetsspråklige opplæringstilbudet. Rapporten avdekker store nasjonale og lokale 

utfordringer og mange mulige satsingsområder og mer konkrete tiltak. Skien kommune har 

gjennom de siste årene hatt fokus på det tospråklige området, og det er utviklet kommunale 

rutiner som gjelder alle grunnskoleenheter, i tillegg til at det er satt i gang et fokusnettverk for 

skoler med mange flerspråklige elever. Vi kan derfor kjenne oss godt igjen i beskrivelsene i 

utredningen, og vi gir vår tilslutning til utvalgets hovedkonklusjoner. 

Vi vil i det følgende trekker fram noen av forslagene som i størst grad berører 

grunnskoleområdet. 

 

 

Kap 6 Opplæringssektoren – Styring, økonomi og organisering 

 

Det er et stort sprik mellom statlig nivås forventninger og den enkelte skoles evne og 

muligheter til å leve opp til forventningene. Den enkelte skole/lærer kan ikke bli sittende 

alene med ansvaret. Det er også et stort gap mellom overførte midler fra nasjonalt nivå og det 

faktiske behovet for ressurser til tospråklig opplæring. De statlige overføringene knyttet til 

grunnskoleopplæring har i en årrekke vært for lave. Skoleeier må i sum få økte statlige 

rammevilkår. 
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Vi gir derfor vår tilslutning til forslagene som vil redusere gapet mellom målsettingene for 

elevenes læring og skoleeiers økonomiske muligheter til å realisere disse forventningene.  

Vi ønsker en sterkere styring og tydeligere ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene 

velkommen.  

Vi støtter også utvalget når de sier at det er behov for bedre informasjonsflyt, 

regelverkforståelse og kompetanseheving innen det flerkulturelle opplæringsfeltet. 

Vi støtter de framlagte forslagene som underbygger at det må tas bedre hensyn til det 

minoritetsspråklige opplæringsområdet ved en gjennomgang av inntektssystemet for 

kommunene og en gjennomgang av grunnskolens kostnadsnøkkel.  

Vi støtter også forslaget om en samlet gjennomgang av de særskilte tilskuddsordningene. 

 

 

Kap 8 Minoritetsspråklige elever i grunnskolen 

 

SPT støtter utvalgets forslag om at læreplanen i grunnleggende norsk skal være planen som i 

hovedregel gjelder begynneropplæringen i norsk. 

Vi ser nødvendigheten av at oppl.l. § 2.8 må endres slik at elever som blir overført til ordinær 

norskplan fortsatt skal kunne ha rett til særskilt språkopplæring.  

Oppl.l. § 2.8 bør presiseres slik at det blir klart hva retten til særskilt språkopplæring kan 

innebære når det gjelder avvik fra fag- og timefordelingen, omfang, organisering, kompetanse 

etc. Presiseringen må gjelde både særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig 

fagopplæring. 

Vi er også enige i at minoritetsspråklige elever må gis anledning til å få morsmålet sitt som 

fag, som alternativ eller i tillegg til de ordinære fremmedspråkene. Det må da utarbeides en ny 

læreplan. 

Læreplanen for morsmålsopplæring, brukt i særskilt tospråklig opplæring, må revideres, slik 

at vi kan få en mer aktiv bruk av morsmålet i den tospråklige opplæringen. 

Vi er enige i at det trengs særskilte ordninger for elever som kommer til landet i 

ungdomsskolealder eller seinere. 

 

 

Kap 10 Innføringstilbud for nyankomne elever 

 

Vi gir vår tilslutning til at det kommer tydeligere retningslinjer for organisering av 

opplæringen for nyankomne minoritetsspråklige barn/elever/voksne. Vi ser behovet for at det 

kommer en regelverk-endring som gjør det lov å organisere opplæringen av en gruppe elever 

med enkeltvedtak om særskilt begynneropplæring i norsk etter § 2.8 i et eget innføringstilbud. 

 

Vi vil understreke at det må være skoleeier som beslutter hvilke modell et innføringstilbud 

(velkomstklasse eller skole) som skal brukes. Lokale forskjeller kan være utslagsgivende både 

når det gjelder samling av kompetanse/erfaringer, egnede lokaler, elevtall etc. Viktigere enn 

kommunens valg av modell må være innholdet. Vi har et sterkt ønske om at det innføres 

nasjonale standarder i forhold til fag/timefordeling og elevtall/bemanning/organisering. Det 

bør også bli gitt fritak fra bestemmelsene om elevvurdering i en innføringsperiode 
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Kap 14 Overganger mellom opplæringssystemets nivåer 

 

SPT støtter forslaget om en forankring i opplæringsloven som sikrer at det er skolen/skoleeier 

som har ansvar for å sikre god sammenheng og overganger og at det lokalt utarbeides gode 

overgangsrutiner. 

Det må sikres forpliktende, god informasjonsflyt ved overgangen fra grunnskole til 

videregående opplæring for elever som har hatt særskilt tospråklig opplæring når de avslutter 

grunnskolen, og som er kartlagt til å ha behov for det også i videre skolegang. 

Det må utarbeides rutiner for at kommune og fylkeskommune skal inngå i et forpliktende 

samarbeid.  

 

 

Kap 17 Foreldresamarbeid 

 

Vi ser svært positivt på at det utarbeides en veileder i foreldresamarbeid for skoler og 

barnehager som omfatter særlige utfordringer og forslag til tiltak når det gjelder flerspråklige 

foreldre. 

 

 

Kap 20 Kompetanse 

 

Vi støtter utvalgets synspunkter og forslag når det gjelder behovet for forpliktende 

kompetanseheving for alle ansatte i hele barnehage- og skoleløpet i forhold til 

andrespråksutvikling, flerkulturell pedagogikk og flerkulturell forståelse. Alle lærere og 

skoleledere må ha kompetanse til å undervise i en flerkulturell skole. 

Videre støtter vi at det også må inn i lærer/førskolelærer- og lederutdanningen som 

obligatoriske fagområder. 

 

 

 

 

 

Tom Erik Loraas        

rektor          Torunn Høgblad 
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