
Utdanningsforbundet Ørsta 

høyringsuttale til  NOU 2010: 7    ”Mangfald og meistring”. 

 

Vi stiller oss bak høyringsuttalen frå Utdanningsforbundet 

Møre og Romsdal og støttar Østbergutvalgets arbeid. 

 

Til Kapittel 8, ”Minoritetsspråklige elever i grunnskolen.” 

 

Vi vil trekkje fram og vektleggje ein del punkt ekstra sterkt. 

Vi meiner det er svært viktig at innhaldet i desse punkta 

vert slegne svært tydeleg fast frå sentralt hald: 

 

* Det tek om lag 5 -7 år å lære eit språk so godt at det vert 

ein tenleg reiskap for å lære andre fag, dvs eit so godt 

djupnespråk på ulike felt som må til for akademisk tenking. 

Ein må ofte arbeide hardt for å få aksept på dette lokalt. 
Berre som eit apropos,  -  om språklæring: 

Det er umogleg å lære 2. – 3. klassingar alle dei orda, omgrepa, seiemåtane, 

symbolikken og barnekulturen som dei kjem til å trenge for 4. -5.- 6. 

klassepensumet. Sameleis går det ikkje an å lære 5. - 6. - 7. klassingar den 

fagterminologien i alle ulike fag, det litterære språket, symbolikk-bruken, 

kulturen og alt det norske og nordvesteuropeiske bakgrunnsstoffet som dei kjem 

til å møte i ungdomsskulen. Ting tek tid, og det er begrensa kor mykje ein kan ta 

inn i gongen. Barn er i modning, det går ikkje an å sjå vekk i frå det! 

 

* Østbergutvalget seier at bruken av § 2.8 ikkje er god. 

Manglande regelverksetterleving fører til at svært mange 

ikkje får det dei har rett på.  

Rettane i § 2.8 skal fylgje eleven også når han/ho er over i 

vanleg norskplan. Og sjølv når dei har nådd nivå 3 i 

kartleggjingsverktyet skal dei ha ekstra hjelp i norsk. 

 



* § 2.8 seier at elevane skal ha morsmålsopplæring etter 

behov, men det må vere etter eleven sitt behov. Og eleven 

skal fylgje morsmålsplanen heile skuleløpet, inkludert 

kulturforståing etc. (Det finst no opplæring i opp mot 50 

morsmål på nettet det er betre enn ingenting om ein slett 

ikkje kan få tak i lærarkrefter.) 

 

* § 2.8 seier også at elevane har rett til tospråkleg 

fagopplæring so lenge dei har bruk for det. Dette er ein 

eigen og svært viktig rett for å kunne leggje til rette for 

god kunnskapstileigning! 

 

* Østbergutvalget meiner at ein ikkje bør setje elevar inn i 

vanleg undervisning i klassene utan at dei får eit 

innføringstilbod i form av mottaksklasse fyrst, slik at dei 

seinare kan få med seg meir av undervisninga i klassa.  

Sjølv om det i utgangspunktet kan verke problematisk i høve 

til inkluderinga, kan det likevel på sikt fremje ei betre 

inkludering enn no ”fordi elevene gis bedre forutsetninger 

for å kunne delta i opplæringen og i det sosiale fellesskapet 

ved at elevene har et minimum av norskferdigheter før de 

går inn i klassen”. Ein kan då også sleppe ein del uheldige 

sosiale verknadar av at eleven ”ikkje forstår”. Ein bør i 

mellomtida kunne velgje mellom ulike modellar for å vere 

saman med norske born på. 

 

* Det er uhyre viktig at det står tydeleg at eleven skal vere 

i ei mottaksklasse i om lag 1 – 2 år. Om det står ”siktemålet 

må være at minoritetsspråklige elever tidligst mulig 

integreres i sin ordinære klasse” so fins det erfaring for at 

ein del leiarar forstår det som etter nokre få veker. 



 

* Det må kome ei regelverksendring som gjer alt dette 

lovleg utifrå opplæringslova, for å gje nykomne elevar eit 

kvalitativt betre  opplæringstilbod og betre utbytte. 

 

* Det er heilt nødvendig med eigne alfabetiseringsklasser 

eller grupper for barneanalfabetar. Dette finn ein i svært 

lite omfang utover landet, men desse elevane er her også. 

 

* Det bør kome ei direkte oppmoding til lærarane om å 

melde frå om evt avvik frå opplæringslova, direkte til fylket. 

 

* Det må også nemnast at det framleis er stor mangel på 

norskopplæringsressursar på nynorsk for 

minoritetsspråklege elevar. Det må det rettast opp i! 

 

 

Kva gjer kommunane? Skuleleiarane og politikarane? 

Vi veit at det må aktiv, målretta opplæring til over heile 

landet, ingen har råd til noko anna. Men altfor mykje avheng 

no av kompetansen og innstillingane til einskildpersonar i 

skuleverket og mellom dei lokale politikarane. Det ser ofte 

ut som ”at regelverket gjelder så langt pengene strekker”.  

Her i kommuna har tilhøva vorte mykje vanskelegare på heile 

dette feltet etter at øyremerkinga av midla frå staten til 

særskild norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråkleg 

fagopplæring fall vekk. 

Eit anna problem er at ein også ser døme på at rektorar i ein 

del høve prøver å hjelpe ”alle” inne i klassa i størst mogleg 

grad, under dekkje av at ”læring skjer best i sosiale 

relasjonar”. Minoritetsspråklege og spesped. elevar må då 



dekkjast opp på same tid av same læraren, medan klassa får 

undervisning av ein annan. Då dekkjer ein seg bak at alle får 

oppfylgt timane i enkeltvedtaket sitt. Ein bruker 

kronestykket på begge sider.  

Men kva får elevane? Ikkje det dei treng i alle fall. Ikkje 

det best moglege lærarane kunne fått til under betre 

tilhøve. 

Grunnen til at slikt skjer er at skulebudsjetta er skrapa! 

I Østbergutvalgets arbeid ligg det svært mange verkeleg 

gode framlegg. Og det er på høg tid at dette kjem fram, det 

trengs! Det har vore for mykje usikkerheit altfor lenge. 

Dei menneska dette gjeld er ein ressurs som vi må satse på.  

Men det må verte ei nasjonal satsing, med tilføring av friske 

statlege middel, om ein skal få det til. 

 

I tillegg til det vi har skrive her står vi altså fullt ut bak alt 

det Utdanningsforbundet Møre og Romsdal har skrive. 

 

 

Ørsta, 29. oktober 2010  
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