
Kombinasjonsklassen i Larvik
Organisering, innhold og erfaringer



Samarbeid gir suksess!



Samarbeidspartnere

• Larvik kommune ved Larvik Læringssenter 
• Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl videregående skole



Målgruppe

• Elever mellom 16-20 år - kort botid i Norge 

• Elever med grunnskoleeksamen fra hjemlandet som trenger norskopplæring og norsk fagspråk.  

• Elever med lite skolebakgrunn som må ta grunnskoleeksamen for voksne.( eks enslige 
mindreårige flyktninger)

• Elever med grunnskoleeksamen fra Norge, men for lite fag- og språkkompetanse.(sent ankomne 
i grunnskolealder)



Kunnskap om opplæringsloven er viktig på 
begge nivå

• Elevtjenesten ved Anita Lødrup/Berit Nordbø
• Larvik læringssenter ved Ingeborg Kulseng/Inger Hjortland



Elevenes rettigheter

• Hvorfor samarbeide?
• Erkjenne at elevene tilhører 

begge forvaltningsnivå
• Økonomi



• Undervise i grunnskolefag
• Fag og generell del
• Gjøre elevene klare til vgs



• Tôi muốn học Na Uy

• Unë dua të mësuar norvegjeze

• Θέλω να μάθω νορβηγική

• ہیںچاہتےلئےکےسیکھنےنارویجنیں

• ňŘĽ∟Ź·ĆΘŚĿδ╔ĂżnŚδř ŃŚφ∟ŕ ΘŮΘŃŹŚ⌂nŤř ⌂

• Waxan rabaa inaan barto Norwegian        

• Saya mahu belajar Norway

• Aš noriu išmokti Norwegian

• 我想学挪威语

• النرویجیةاللغةتعلمأنأرید

• Ben Norveççe öğrenmek istiyorum

• Chcę się uczyć norweskiego

Jeg ønsker å lære norsk!!



Viktige prinsipper i undervisningen

• Må være ulike nivå i undervisningen
• Være parallellagt
• Løpende inntak
• Undervisning gis på 
videregående skole



Lærere fra grunnskolen i Larvik, Voksenopplæringa 
og Thor Heyerdahl vgs



• Ledelsen og Elevtjenesten ved den videregående skolen må 
ønske/ville dette.

• Larvik kommune ved Læringssenteret må ønske/ville dette.

Når utfordringene kommer!



• Elevene velger oftere riktig programområde
• Opplever større motivasjon 
• Elevene lykkes i videregående opplæring
• Elevene opplever det som positivt å få opplæring der de etter aldre 

hører hjemme
• Foreldresamarbeid veldig viktig 
• FLEXID- mine muligheter med flere kulturer

Erfaringer



• Elevene får opplæring 
der de etter alder høre hjemme

• Slipper foresatte

Erfaringer



Erfaringer

• Videregående skole skal tilrettelegge for en ny elevgruppe



Hvis en legger til rette kan denne elevgruppen lykkes!
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