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Skoleeiernettverket i NAFO støtter NOU 2010: 7 Mangfold og mestring. Skoleeiernettverket 

støtter hovedperspektivene i utredningen.  Det er positivt at flerspråklighet som en verdi 

trekkes fram.  

Skoleeiernettverket vil spesielt framheve følgende temaer: 

Presisering av § 2.8 og § 3.12 

Skoleeiernettverket støtter en presisering av § 2.8 og 3.12 slik at det blir klart hvem som har slik 

rettighet, hva de har rett til og omfanget av rettigheten. (kapittel 8 og 9) 

 

Enkeltvedtak 

Skoleeiernettverket vil peke på nødvendigheten av en nasjonal standard for utforming av 

enkeltvedtak for særskilt språkopplæring. Dette er nødvendig for å unngå de store regionale og 

lokale variasjonene som eksisterer i dag. Det bør derfor utarbeides felles skjemaer og 

prosedyrer for enkeltvedtak med hensyn til § 2.8 og 3.12. Maler for enkeltvedtakene må være 

oversatt til en rekke språk og legges ut på offentlige sider. Dette vil være ressurssparende for de 

enkelte kommunene. (kapittel 8 og 9) 

 

Læreplanen i grunnleggende norsk og kartleggingsverktøyet 

Skoleeiernettverket støtter forslaget om en gjennomgang av læreplanen i grunnleggende norsk 

og tilhørende kartleggingsverktøy.  Nettverket ønsker å peke på nødvendigheten av langvarig 

andrespråkopplæring. Utvalgets forslag om at elever skal kunne ha rett til særskilt 

språkopplæring utover nivå tre i grunnleggende norsk, støttes av nettverket.  



Nettverket ønsker å framheve muligheten for å digitalisere kartleggingsverktøyet. Dette bør 

gjøres fra sentralt hold.  (kapittel 8) 

 

Morsmål 

Skoleeiernettverket støtter forslaget om å stimulere tospråklig arbeid i barnehagen. Likedan 

støttes forslaget om å styrke bruken av morsmål og tospråklig fagopplæring i skolen.  

Det bør framheves at interkommunalt samarbeid kan være en god løsning for mange kommuner 

når det gjelder ansettelse og veiledning av tospråklige lærere og morsmålslærere.             

(kapittel 7 og 8) 

 

Nyankomne elever 

Skoleeiernettverket støtter anbefalingen om særskilte innføringstilbud for nyankomne barn og 

unge. Det presiseres at § 8.2 i Opplæringsloven må endres slik at innføringstilbud gjøres lovlige. 

Det må innebære at et innføringstilbud må kunne gis ved andre skoler enn bostedsskolen. 

Skoleeiernettverket støtter forslaget om fritak fra bestemmelser om elevvurdering i en 

innføringsperiode. Det må være mulig å gi elever som kommer sent i opplæringsløpet, fritak for 

vurdering inntil 1 år.  

Nettverket støtter forslaget om at kommuner i større grad må tilby et ekstra år i grunnskole for 

elever som kommer i ungdomsskolealder, og som har svak eller ingen skolebakgrunn.      

(kapittel 10) 

 

Overgang mellom nivåer 

Overganger mellom nivåer er kritisk. Skoleeiernettverket støtter derfor forslaget om å lovfeste 

skolens og skoleeiers ansvar for god sammenheng og overgang mellom nivåene.  (kapittel 14) 

 

Finansiering 

Forslaget om å gå gjennom grunnskolens kostnadsnøkkel på nytt, støttes av skoleeiernettverket. 

Tilskuddsordningen og fordelingsordningen må være tydelig for å sikre kvalitet. (kapittel 6) 



Når det gjelder tilskudd til opplæring av barn i mottak, må man se på forskjellen mellom 

tilskuddet som gis til barn i ordinære mottak og tilskuddet til mindreårige asylsøkere i 

omsorgssentre. Denne forskjellen synes uforståelig. Skoleeiernettverket støtter derfor forslaget 

om å harmonisere tilskuddssatsene. (kapittel 15) 

 

Kompetanse og forskning 

Skoleeiernettverket understreker nødvendighetene av å styrke kompetansen innen flerkulturell 

forståelse, språkkompetanse, språkutvikling og andrespråkslæring. Dette gjelder på alle nivåer. 

Nettverket støtter derfor forslaget om at dette legges inn som en obligatorisk del av 

grunnutdanningen og at det tilbys etter- og videreutdanning. 

For å øke bruken av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring innenfor de rammene 

dagens regelverk gir, er skoleeiernettverket opptatt av tospråklige læreres kompetanse. 

Nettverket støtter forslag om etter og videreutdanningstilbud for tospråklige lærere. Det 

understrekes at tilbudet bør ha både et faglig og et språklig innhold.  

Skoleeiernettverket mener forskning på dette feltet er viktig. Forslaget om å opprette et senter 

for språkutvikling er viktig. Dette kan bidra til kunnskap som kan spres til alle nivåer og bidra til 

mindre tilfeldighet og ulikhet fra kommune til kommune. (kapittel 20)  

 

Gratis kjernetid i barnehage 

Skoleeiernettverket ser nødvendigheten av at barn har gått i barnehage før de begynner på 

skolen. For flerspråklige barn er det viktig at de har startet andrespråksinnlæringen før 

skolestart. Nettverket støtter derfor forslaget om gratis kjernetid for alle barn. (kapittel 7) 

 

Sentrale føringer 

Deltakere i skoleeiernettverket opplever store forskjeller i hvordan lover tolkes og læreplaner 

implementeres. Det er for mye tilfeldighet i hva slags opplæring flerspråklige elever tilbys. For å 

sikre kvalitet og større likhet i skoletilbudet må det gis sterkere sentrale føringer. Nettverket 

støtter derfor forslag om informasjon og veiledning, kompetanseutviklingstiltak og utvikling av 

nettverk. (kapittel 6) 

 

 


