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Tillegg nr. 31 til tildelingsbrev til Udir for 2021 med oppdrag 2021-037 om 
tiltak for å støtte personalet i barnehagen i å fremme og utvikle de 
flerspråklige barnas norsk- og samiskspråklige kompetanse 

Oppdrag nr: 2021-037 

Oppdrag:  Tiltak for å støtte personalet i barnehagen i å fremme 
og utvikle de flerspråklige barnas norsk- eller 
samiskspråklige kompetanse 

Frist: 1. mars 2023 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Kap. 231, post 21 
3 mill. kroner, tildelt i tillegg nr. 21 til tildelingsbrev til 
Udir for 2021 
  

Bakgrunn for oppdraget: 
I oppdrag 2020-031  ble Udir bedt om å vurdere og foreslå hvilke tiltak det kan være behov 
for bl.a. for å støtte personalet i barnehagen i å fremme og utvikle de flerspråklige barnas 
norsk- og samiskspråklige kompetanse. I brev av 31.10.2020 svarte Utdanningsdirektoratet 
på dette oppdraget. 

Beskrivelse av oppdraget:  
KD ber Udir følge opp anbefalingen svarbrevet av 31.10.2020:  
 

Å utarbeide en helhetlig ressurs for å støtte ulike faser i barnehagens arbeid 
med å styrke de flerspråklige barnas norsk- eller samiskspråklige kompetanse.  

 
Ressursen skal være forankret i rammeplan for barnehagen, og bidra til implementering av 
denne. 
 

Utdanningsdirektoratet 
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/5419-178 

Dato 

1. oktober 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
KD ønsker et møte med Udir før direktoratet går i gang med oppdraget. 
Oppdraget må ses i sammenheng med arbeidet med oppfølgingen av Strategi for 
barnehagekvalitet 2021–2030. 
 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
 

Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Utkvittering av utført oppdrag sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Bjørn 

Breivik (Bjorn.Breivik@kd.dep.no) og Synne N. Børstad i BAG 
(Snb@kd.dep.no) innen 1. mars 2023. 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 
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