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YS takker for en grundig og omfattende utredning på et sentralt område når
det gjelder utdanning og integrering. Utvalget har etter vårt syn levert et godt
stykke arbeid, og utredningen gir et godt utgangspunkt når det skal vurderes
endringer og tiltak for å videreutvikle vårt opplæringssystem slik at alle kan
få et bedre læringsutbytte.

Vi vil spesielt trekke fram det arbeidet som er gjort med å samle og
systematisere aktuelle lover og forskrifter, statistikk, forskning og erfaringer
på området flerspråklige i opplæringssystemet. Den kunnskapsbasen som
her er skapt vil være til stor nytte i det framtidige arbeidet på området.
Videre synes vi utvalget på en god måte har greid å binde sammen sine
drøftinger, vurderinger og forslag til tiltak med utgangspunkt i dette
kunnskapsgrunnlaget.

Utredningen inneholder et stort antall forslag til tiltak som enten hver for seg,
eller som sammen med andre tiltak, vif kunne ha en positiv effekt for
flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. YS ønsker i denne
sammenheng i hovedsak å gi overordnede tilbakemeldinger. Hovedformålet
med en slik utredning må være å igangsette et endringsarbeid på de
områder det er et forbedringspotensial, med det mål at flere får det
nødvendige utbytte av sin opplæring for individuell selvrealisering og
kollektiv nytte. Et suksesskriterium for et framtidig velfungerende samfunn er
at de menneskelige ressursene nasjonen disponerer blir brukt til beste for
både den enkelte og for samfunnet. Et kompetansenivå hos befolkningen
som svarer til de utfordringer som skal løses er en grunnforutsetning for å
nå dette målet. Det er derfor nødvendig med tilrettelegginger og tiltak som er
tilpasset de grupper som skal nås. Arbeidet må legges opp slik at den
enkeltes resultater styres av egne ønsker og evner, og ikke av unødige
språklige utfordringer og barrierer.
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YS vil spesielt trekke fram tiltak som er rettet mot barn i førskolealder. Det å
skape likest mulig forutsetninger for å lykkes i opplæringen må i hovedsak
gjøres før skolestart for at likeverd i forhold til sjansen til å lykkes oppleves
allerede ved oppstart av utdanningsløpet.
I forhold til å få til en god integrering av nyankomne ungdom og voksne som
ut fra alder og/eller tidligere skolegang har rett til videregående opplæring,
bør hensynet til forutsetningene for å lykkes med opplæring veie tyngre enn
hensynet til alder og normal progresjon. Både forslaget om gjennomført
grunnleggende norskopplæring før oppstart av videregående opplæring, og
etablering av tilbud om et innføringsår i forkant av Vg 1, kan være tiltak som
øker gjennomføringsgraden i videregående opplæring. Begge disse
forslagene kan med fordel kombineres med praktisk arbeid, både av hensyn
til innlæring og forståelse av fagspråk, i forhold til å øke kjennskap til
arbeidsmarkedet, og for å se sammenhengen mellom opplæringen og
teorien anvendt i praksis.

YS imøteser oppfølgingen av utredningen med interesse, og deltar gjerne i
videre diskusjoner og arbeid med å iverksette gode tiltak for å videreutvikle
et opplæringssystem som ivaretar mangfoldet i befolkningen, som legger
grunnlag for godt læringsutbytte på alle nivåer, og som en konsekvens også
bidrar til økt deltakelse i arbeidslivet.
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