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Vedrørende høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring 
 

 
Vi viser til brev av 21.6.2010 og gir i det følgende Utdanningsdirektoratets høringssvar 

til NOU 2010:7. Kommentarene er knyttet til kapittel 8 og 9. 

 

 
1. Eget kapittel i opplæringsloven: særskilt språkopplæring for elever fra 

språklige minoriteter  
 

Utdanningsdirektoratet foreslår et eget kapittel 5A om særskilt språkopplæring for elever 

fra språklige minoriteter i opplæringsloven. En slik lovregulering gjør at rettighetene til 
elevene blir mer synlige, i tillegg til at bestemmelsene kan gis en mer detaljert og lett 
forståelig utforming. Utdanningsdirektoratet mener dette kan øke lovforståelsen og 

dermed også etterlevelsen av bestemmelsene slik at de aktuelle elevene faktisk får sine 
rettigheter oppfylt.  

 
Kapitlet er utformet etter kapittel 5 Spesialundervisning, noe som gjør at struktur og 
begreper i stor grad er kjent i sektoren. Forslaget følger nedenfor: 

 
 

Kapittel 5A Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 
 
§ 5A-1 Retten til særskild språkopplæring  

Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild 
språkopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til følgje den vanlege 

opplæringa i skolen. Elevar med rett til særskild språkopplæring har også rett til 
morsmålsopplæring og opplæring i fag på to språk om eleven treng dette for å få 
tilfredstillande utbytte av opplæringa i andre fag enn norsk. 

Den særskilde norskopplæringa, morsmålsopplæringa og opplæring i fag på 
to språk skal til saman gi eleven tilstrekkleg dugleik til å følgje den ordinære 

opplæringa etter læreplanverket, jf. §§ 2-3 og 3-4. Elevar med rett til særskild 
språkopplæring skal ha det same totale timetalet som gjeld for andre elevar, jf. §§ 
2-3 og 3-4. Timar til morsmålsopplæring kan kome i tillegg.  

Elevar som har rett til særskild språkopplæring etter kapitlet her kan også 
ha rett til spesialundervisning etter kapittel 5.  

Elevar i vidaregåande opplæring som har rett til særskild språkopplæring 
etter kapitlet her har rett til vidaregåande opplæring  inntil to år ekstra når eleven 
treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte, jf. § 3-1 femte ledd.  
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Merknad: 

Første ledd er en videreføring av gjeldende rett. Den redaksjonelle endringen ”treng 
dette for å få tilfredstillande utbytte av opplæringa i andre fag enn norsk” er ment å 

klargjøre at retten til morsmålsopplæring og opplæring i fag på to språk er knyttet til 
elevens utbytte av opplæringen i andre fag enn norsk. Vurderingen av ”tilfredsstillande 

utbytte” skal være individuell.  
 
Det som i gjeldende rett heter ”tospråklig fagopplæring” er endret til ”opplæring i fag på 

to språk” pga. at det nå gjeldende begrepet ofte assosieres til fag- og yrkesopplæringen. 
 

Særskilt språkopplæring skal fremdeles være en rett men ikke en plikt for den enkelte 
eleven. 
 

Andre ledd klargjør at retten til særskilt språkopplæring skal gi elevene tilstrekkelige 
ferdigheter til å følge den ordinære opplæringen etter læreplanverket. Dette betyr at det 

ikke kan gjøres avvik fra læreplanverket med mindre eleven har et enkeltvedtak om 
spesialundervisning. 
 

Tredje ledd er en videreføring av gjeldende rett, men denne retten er nå fremhevet i 
lovbestemmelse i stedet for at det som nå følger av lovforarbeidene.  

 
Fjerde ledd viser til § 3-1 og retten til to år ekstra videregående opplæring dersom 
eleven har behov for dette. Utdanningsdirektoratet støtter Østbergutvalgets forslag om 

at de to ekstra årene ikke skal knyttes til et ev. fjerde eller femte år for disse elevene, 
men gis fleksibilitet slik at de elever som har behov for det, f. eks. kan ta både Vg1 og 

Vg2 over to år. Det bør også klargjøres at skolen/ skoleeier avgjør.   
 
 

§ 5A-2 Kartlegging av språkleg dugleik 
Skoleeigar skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort 

vedtak om særskild språkopplæring. Kartlegginga skal utrede eleven  
a) sin dugleik i norsk  

b) om dugleiken er tilstrekkeleg til at eleven kan følgje den ordinære opplæringa i 

norsk 

c) om eleven treng morsmålsopplæring 

d) om eleven treng opplæring i fag på to språk 

Kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringsåret for elevar som får 

særskild språkopplæring etter § 5A-1, som grunnlag for å vurdere om eleven har 
tilstrekkeleg dugleik i norsk for å følgje den ordinære opplæringa i skolen.  

Kartlegginga kan gjennomførast på skolen av personell med pedagogisk 

kompetanse. 
 

Merknad: 
Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende rett, men med tillegg at kartleggingen 
skal utføres av personell med pedagogisk kompetanse. Dette for å forhindre at 

assistenter eller andre uten pedagogisk kompetanse pålegges denne oppgaven. 
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§ 5A-3 Enkeltvedtak om særskild språkopplæring  

Når eleven er kartlagt etter § 5A-2 skal rektor treffe eit enkeltvedtak om 
eleven har rett til særskild språkopplæring etter § 5A-1. Skoleeigar skal treffe eit 

enkeltvedtak også når kartlegginga visar at eleven ikkje har rett til særskild 
språkopplæring etter § 5A-1.  

Enkeltvedtaket skal avgjere om eleven har rett til særskild språkopplæring 
etter § 5A-1. For elevar som har rett etter § 5A-1 skal vedtaket klart og tydeleg 
innehalde 

a) kva slags særskild tilrettelegging eleven skal ha 

b) omfanget av dette 

c) om eleven skal følgje ein annan læreplan i faget norsk enn den ordinære 

d) korleis den særskilde språkopplæringa skal organiserast.  

Enkeltvedtaket skal også innehalde informasjon om at eleven eller foreldra 

kan klage etter § 15-2.  
 

Merknad: 
Det følger i dag av lovforarbeidene at det skal fattes enkeltvedtak om særskilt 

språkopplæring med henvisning til forvaltningslovens bestemmelser. I tråd med 
bestemmelsene for spesialundervisning mener Utdanningsdirektoratet at det også for 
denne gruppen av elever må fremgå av loven at det skal fattes enkeltvedtak, hvem som 

skal fatte enkeltvedtaket og krav til enkeltvedtakets innhold. 
 

I første ledd klargjøres at det skal fattes enkeltvedtak etter at eleven har blitt kartlagt, 
uansett om kartleggingen viser at eleven har rett til særskilt språkopplæring eller ikke. 
Det er særskilt viktig at de elever som får avslag får enkeltvedtak med en begrunnelse, 

slik at de vet om og hva de kan klage på.  
 

Klageadgangen følger i dag av lovforarbeidene, men må, etter Utdanningsdirektoratets 
syn, fremgå av lovteksten. Her henvises til klageadgang etter § 15-2, som i dag kun 
regulerer klageadgangen for grunnskoleelever, men det vises i denne sammenheng til at 

Østbergutvalget har foreslått at den samme klageordningen skal gjelde for elever i 
videregående opplæring som for grunnskoleelever.    

 
 

§ 5A-4 Individuell språkopplæringsplan  

For elev som får særskild språkopplæring, skal det utarbeidast ein 
individuell språkopplæringsplan. Planen skal vise korleis skolen jobbar for å auke 

eleven sin språklege kompetanse slik at eleven får tilstrekkeleg dugleik for å følgje 
den ordinære opplæringa i fag.  
 Skolen skal kvart halvår utarbeide ein skriftleg rapport som inneheld ein 

oversikt over den opplæringa eleven har fått, og utviklinga til eleven. Skolen må 
informere foreldra om innhaldet i halvårsrapporten på eigna måte. Rapporten skal 

også sendast til skoleeigar.  
 
Merknad:  

Utdanningsdirektoratet foreslår at det utarbeides en individuell språkopplæringsplan for 
elever som får særskilt språkopplæring, jf. IOP for elever med spesialundervisning. Den 

individuelle språkopplæringsplanen er ment å utformes slik at den blir et nyttig 
arbeidsredskap.  
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§ 5A-5 Særskild organisering av opplæring etter § 5A-1 

 Opplæring etter § 5A-1 kan når det går fram av enkeltvedtaket organiserast 
utanfor klassen eller basisgruppa eleven tilhører.  

Morsmålsopplæringa og opplæring i fag på to språk kan for ein tidsavgrensa 
periode leggjast til ein annan skole enn den eleven til vanleg går ved.  

 
Merknad: 
Det er og har vært mye usikkerhet om organiseringen av den særskilte 

språkopplæringen, og denne bestemmelsen klargjør at organiseringa må gå klart frem 
av enkeltvedtaket. Her foreslås at i tillegg til morsmålsopplæringen skal også opplæring i 

fag på to språk i en avgrenset periode kunne legges til en annen skole enn den eleven til 
vanlig går på. Dette for å muliggjøre større fleksibilitet i organiseringa, og for å kunne 
utnytte de morsmålslærere som finnes på en bedre måte.   

 
 

§ 5A-6 Krav til kompetanse 
 Krava til undervisningspersonalet følger av kapittel 10 i denne loven.  

 

 
 

2. Endringer i andre bestemmelser 
 

Ny  

§ 4A-13 Særskild språkopplæring  
Føresegnene i kapittel 5A gjeld også for opplæring særskild organisert for 

vaksne etter opplæringslova kapittel 4A.  
 

Endring i § 15-2, jf. Østbergutvalgets forslag.  

 
 

 
3. Kapittel 9: inntak 

Inntak vg1 
I brev datert 17.6.2009 til Utdanningsdirektoratet endret departementet sin tolkning av 

bestemmelsene om vilkår for inntak til videregående opplæring for ungdom etter 
opplæringsloven § 3-1 og forskrift til opplæringsloven § 6-10. Departementet 

understreket at kriteriet for inntak til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-
1 er at man har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. Dette vilkåret er utdypet 
i forskrift til opplæringsloven § 6-10. Når det gjelder bokstav a) i forskriftsbestemmelsen 

er departementets tolkning som følger: Gjennomgått norsk grunnskole vil si at eleven er 
skrevet ut av norsk grunnskole og har fått vitnemål. Alle elever har krav på vitnemål når 

de blir skrevet ut av grunnskolen, jf forskrift til opplæringsloven § 3-27. Elevene skal ha 
vitnemål uavhengig av om det er tilstrekkelig grunnlag for å sette karakterer i enkelte 

fag eller ikke. Retten til videregående opplæring gjelder derfor uansett hvilke ferdigheter 
søkeren har tilegnet seg når han/hun blir skrevet ut fra grunnskolen. 
 

Dette er en endring sammenlignet med departementets tidligere tolkning av 
bestemmelsene hvor det ble lagt til grunn at fylkeskommunen kunne gjøre en vurdering 

av elevene og eventuelt ikke ta inn til vgo de elevene som ble vurdert til ikke å ha 
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gjennomgått norsk grunnskole. Dette har som konsekvens at f.eks. en ungdom som er 

analfabet og kommer til Norge på høsten på 10. trinn får vitnemål for gjennomgått norsk 
grunnskole og rett til inntak til vgo våren etter. Det er svært lite sannsynlig at denne 

eleven vil greie å fullføre vgo. Ved at denne eleven får rett til vgo mister han/hun også 
rett til grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1. Eleven risikerer 

enten å falle fra eller gjennomføre 5 år i vgo og ikke få bestått. Etter disse 5 årene vil 
eleven igjen få rett til grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1.  
 

Forslag 1: Departementet går tilbake til tidligere tolkning av forskriftens § 6-10 a) eller 
endrer regelverket, slik at disse elevene får rett til grunnskoleopplæring for voksne etter 

opplæringsloven § 4A-1 og får et bedre utgangspunkt for vgo. Et tilbud etter § 4A-1 
kunne for eksempel være spesielt organisert for ungdom 16-19 år i tilknytning til en 
videregående skole og i regi av fylkeskommunen. 

 
Forslag 2: Innføringsklasser/-grupper i vgo innføres og gjøres obligatoriske for noen 

grupper slik at de er bedre rustet til vgo. 
 
 

 
 

 

 
 

Med vennlig hilsen  
  
  

  
Annemarie Bechmann Hansen Cathrine Børnes 

divisjonsdirektør avdelingsdirektør 
 


