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………og ingen sto igjen 
 
Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) om tidlig innsats for livslang læring 
 
 
SAMMENDRAG – OVERSIKT OVER TILTAK 
 
Vi har et svært godt utbygd utdanningssystem i Norge, der like rettigheter og god tilgang over 
hele landet i prinsippet sikrer like muligheter til utdanning og kompetanse. Likeledes har vi 
mange svært dyktige førskolelærere, lærere og andre ansatte som arbeider i hele vårt 
utdanningssystem. 
 
Det er likevel ikke slik i dagens Norge at den kompetansen man får og de utdanningsvalg man 
tar,  er uavhengig av familiebakgrunn. Faktisk er det slik at familiebakgrunn betyr mye for om 
man lykkes med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter og gjennomføre videregående 
opplæring – og det betyr også mer enn i mange andre sammenlignbare land. 
  
For ikke mer enn 20 år siden så det norske arbeidsmarkedet ganske annerledes ut enn det gjør 
i dag. Det var flere muligheter på arbeidsmarkedet for mennesker som ikke behersket 
grunnleggende ferdigheter eller ikke hadde formell fag- eller yrkeskompetanse. 
 
I dag er Norge et land med svært mange muligheter, men disse mulighetene forutsetter  i stor 
grad forutsetter grunnleggende ferdigheter og formell fag- eller yrkeskompetanse. Det er 
derfor atskillig verre å stå uten denne kompetansen i dag enn det var for en generasjon tilbake. 
Vi ser av arbeidsledighets- og trygdestatistikken at dette kan være den nye fattigdomsfella: 
Blant unge mellom 20 og 24 år som ikke har fullført videregående opplæring, står rundt 25 
prosent utenfor både jobb og utdanning.  
 
Vi vil ha kompetent ungdom som går ut i arbeid eller til høyere utdanning og derfra kan skape 
gode liv for seg selv og sine nærmeste! Vi vil at dette skal gjelde all ungdom – ikke bare de 
som kommer fra høyt utdannede hjem. Det betyr ikke at alle skal ta høyere utdanning, det er 
tvert i mot store behov for ungdom med yrkesfag. Men alle må beherske grunnleggende 
ferdigheter og kunne ta valg uavhengig av sin familiebakgrunn. 
 
Utfordringene 
Utfordringene i dag er av en annen karakter enn da vi bygde opp utdanningssystemet vårt. 
Riktignok gjenstår viktige områder for utbygging, nemlig barnehagene. Det er vi i gang med. 
Vi mener også at en utvidet og mer helhetlig skoledag, med leksehjelp, frukt og grønt og en 
bedre balanse mellom fysisk aktivitet og mer stillesittende aktiviteter, er svært viktig for å 
kunne oppnå like rammevilkår for alle og dermed bedre læringsmuligheter for alle.  
 
Men den viktigste utfordringen nå er at vi utvikler utdanningssystemet slik at vi sikrer at alle 
barn og unge faktisk lærer det de trenger for å kunne skape sine egne liv. Det høres 
selvfølgelig ut, men er det dessverre ikke. Vi må også gi voksne uten grunnleggende 
ferdigheter, og som derfor har høyere risiko for å falle ut av arbeidslivet, en ny sjanse. 
 
For å få dette til, må vi fortsette å utvikle det offentlige utdanningssystemet og 
fellesskapsløsningene. Vi vil ha et offentlig utdanningssystem med høye ambisjoner på vegne 
av alle barn. Et utdanningssystem som inkluderer alle barn og unge i gode læringsprosesser, 
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og som forsikrer seg om at barn og unge lærer og når de målene de skal. Det beste forsvar mot 
privatisering er et offentlig utdanningssystem av svært høy kvalitet som gir alle – uavhengig 
av utgangspunkt – mulighet til å strekke seg til sitt ytterste. 
 
Vi vet at en del kommuner, barnehager og skoler får dette til. I stortingsmeldingen presenterer 
vi eksempler på barnehager, skoler og voksenopplæring som kan vise til gode resultater når 
det gjelder å inkludere alle i gode læringsprosesser. 
 
Tidlig innsats 
Tidlig innsats i et godt offentlig utdanningssystem er det viktigste budskapet i denne 
meldingen. I Norge har vi i for stor grad hatt en vente og se –holdning i forhold til gripe inn 
når barn og unge har strevet med sin utvikling og læring. Det har vært gjort i beste mening, 
men har ofte resultert i store problemer for den enkelte elev. Tidlig innsats betyr at vi tar inn 
over oss det forskningen lenge har vist oss – nemlig at både småbarnsalderen og de første 
skoleårene er svært viktige for læring og utvikling og senere muligheter til livslang læring. 
Tidlig innsats betyr også at vi ikke skal nøle med å gripe inn med nødvendig støtte med en 
gang når det er nødvendig – uansett om den det gjelder er 5, 11, 16 eller 53 år. 
 
Nødvendig med god kompetanse og kunnskap 
Det aller viktigste er menneskene som arbeider i barnehager, skoler og i hele 
utdanningssystemet. Meldinga inneholder derfor følgende: 

• Tiltak som skal sikre at lærernes kompetanse blir enda bedre, herunder krav til  
lærerutdanningen og vurdere endring i kompetansebestemmelsene i forskrift til 
opplæringsloven  

• Vi må ta vare på de nyutdannede lærerne når de kommer inn i barnehagene og skolene 
for første gang. (Veiledningsprogrammet er foreslått styrket med 2 mill kroner fra 13,5 
mill. til 15,5 mill. kroner for 2007 

• Videreføre den store satsingen på kompetanseutvikling for lærerne og sikre meg at 
midlene brukes til det de skal. Totalt 680 mill. kroner til kompetanseutvikling i 2007, 
hvorav 375 mill. kroner går direkte til skoleeier.  

• Videreføre den historisk store satsingen på kompetanse og forskning og utvikling i 
barnehagesektoren (egen plan for rekruttering av førskolelærere, strategi for 
kompetanseheving, videreføre bevilgninger) 

 
Men om disse tiltakene skal bli vellykket, må vi samtidig sikre oss mye bedre kunnskap og 
forskning om læring og undervisning enn hva vi har i dag. Dette er avgjørende for å kunne 
realisere målsettingen om sosial utjevning. Det er barn, unge og voksne med minst 
læringsstøttende omgivelser som taper mest dersom ikke utdanningssystemet baserer sin 
praksis på hva vi vet virker, men på hva vi tror – eller ønsker å tro – virker. Foreldre med høy 
utdannelse kan ofte kompensere for mangler i utdanningssystemet i større grad enn andre 
foreldre. Slikt skal ikke være nødvendig. Vi vil derfor: 

• Initiere et større forskningsprogram for læring og undervisning samt vurdere andre 
tiltak for å utvide kunnskapsbasen.   

• Erstatte og utvide nåværende program for skoleutvikling med programmet 
”Kunnskapsløftet – fra ord til handling”.  

• Styrke formidlingen av forskning fra forskningsmiljøer til kommuner, skoler og 
barnehager, slik at førskolelærere, lærere og andre kan få glede av 
forskningsresultater. 
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Småbarnsalderen 
Dette er et område som har vært lite fremme i et livslangt læringsperspektiv. Men siden vi 
lærer hele livet og på mange arenaer, ser vi at barnets språkutvikling i årene før skolestart er 
svært viktig for livslang læring, også i forhold til å utvikle sosial kompetanse. 
Språkstimulering, i form av bevisst lek med ord, rim og regler, er av stor betydning for 
utviklingen av et godt språk. Vi vet blant annet at det reduserer behovet for senere 
spesialundervisning i skolen. Barnet kommer på skolen første skoledag med viktige erfaringer 
og ferdigheter som må tas hensyn til, dersom eleven skal få tilpasset opplæring fra første dag i 
skolen. 
 
Mange barn går i barnehagen, men en del gjør det ikke, og det er derfor viktig med 
stimuleringstilbud til barn både i og utenfor barnehagen.  Regjeringen mener likevel at 
barnehagen er den viktigste forebyggende arenaen utenfor hjemmet. Derfor skjer det en 
historisk satsing på barnehagene. Regjeringen vil: 

• Sikre alle barn et tilbud om språkstimulering før skolestart dersom de har behov for 
det. Muligheten for kommunal plikt om tidlig språkstimulering utredes. 

• Det iverksettes et prosjekt som vil gjøre det mulig å følge opp barn med forsinket eller 
avvikende språkutvikling. 5 mill. kroner er avsatt i 2007-budsjettet. 

• Det bevilges penger til et prosjekt med ambulerende pedagoger i fire bydeler i Oslo. 
Prosjektet innebærer å gi ekstra språkstimulering til 4- og 5-åringer som har behov for 
det, men står uten barnehageplass.  

• Arbeide for å gi flest mulig barn i områder med mange minoritetsspråklige barn gratis 
kjernetid i barnehagen. Regjeringens samlede satsing er på 26,5 mill. kroner over 
stasbudsjettet i 2007.  

• Ha størst mulig trykk på barnehageutbyggingen. Regjeringen har lagt finansieringen 
til rette slik at kommunene kan oppnå full barnehagedekning innen utgangen av 2007. 
Det bevilges 3,2 milliarder kroner mer til barnehagesektoren i 2007 enn i 2006. Av 
dette er 1,2 milliarder kroner til utbygging av nye plasser,  og det bevilges 40 mill. 
kroner til etablering av faste plasser i midlertidige lokaler.  

• Innføre lovfestet rett til barnehageplass  
 
 
Grunnopplæringen 
Regjeringen har ambisjoner om at vi skal ha en grunnopplæring som bidrar til å utjevne 
sosiale forskjeller. Da må vi sikre at alle barn og unge blir inkludert i gode læringsprosesser 
tidligst mulig. Det skjer ved at vi satser på tidlig innsats, det vil si en god start på skoleløpet 
og tidlig inngripen før elevens problemer blir for tydelige. Dette vil sikre utvikling hos 
elevene som fremmer motivasjon, mestring og læring hos alle.  
 
Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for grunnopplæringen i Norge.  
Regjeringen vil at kommunene skal bruke de økte frie inntektene til å prioritere skolen. Vi vil 
også at de skal bruke pengene på en måte som gir størst mulig gevinst for elevene, nemlig ved 
å satse på tidlig innsats. Det vil bli tatt kontakt med KS og kommunene for å samarbeide med 
dem slik at vi sammen kan drøfte hvordan kommunene kan rette ressursene inn mot tidlig 
innsats. Vi vil drøfte hvordan vi kan bruke den planlagte utvidelsen av skoledagen (opp til 28 
undervisningstimer per uke) på barnetrinnet til tidlig innsats. Vi vil også utarbeide en veileder 
som viser hvilke muligheter som finnes til tidlig innsats og vise fram hvem som får dette til i 
dag slik at andre kan lære. Vi vil også bruke utviklingsmidler for å fremme tidlig innsats. 
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Regjeringen vil derfor: 
• Utvikle og iverksette leksehjelpsordninger 
• Innføre ordning for frukt og grønt for alle elever i grunnskolen 
• Arbeide for at skolen legger til rette for fysisk aktivitet 

 
Konkret innhold og omfang vil vi komme tilbake til i de årlige budsjettene. 
 
Tidlig innsats er også nødvendig for å realisere tilpasset opplæring for alle. Regjeringen vil 
derfor: 

• Få fram i lovverket hvor viktig tilpasset opplæring er. Dette prinsippet er sentralt i 
forhold til å få alle barn og unge inn i gode læringsprosesser. I forbindelse med 
Bostad-utvalgets innstilling som kommer neste sommer, vil det bli vurdert å utarbeide 
en egen bestemmelse om tilpasset opplæring i opplæringsloven.  

• Videreutvikle nasjonale prøver og kartleggingsprøver slik at skolen får avdekket 
eventuelle problemer tidlig. Vi må vite tidlig om en elev sliter og sikre at eleven da får 
hjelp.  

• Se på om vi kan få til en tettere kobling mellom enkeltelevers resultater på 
kartleggingsprøver og skoleeiers ansvar for oppfølging, slik at eleven får sikret en godt 
opplæringstilbud 

• Sikre at lærerne gir gode tilbakemeldinger til elevene om deres læringsarbeid hele 
tiden. Det vil bli fremmet  et forslag til hvordan vi kan utvikle regelverket om 
individvurderingen i skolen. Det er viktig at et slik regelverk bidrar til å fremme 
elevenes læringsutvikling og mestring. Det vil derfor først bli prøvd ut ulike modeller.  

• Vurdere å endre opplæringsloven slik at en skole i visse tilfeller kan tilby 
spesialundervisning etter enkeltvedtak, uten at det foreligger sakkyndig vurdering 

• Foreta en gjennomgang av det spesialpedagogiske støtteapparatet for å sikre at det 
fungerer på en tilstrekkelig god måte for de barn, unge og voksne som trenger 
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

 
Noen elever har også sammensatte problemer, for eksempel psykisk sykdom, rus og 
kriminalitet som vil virke inn på læringsarbeidet og læringsmiljøet. Blant annet har 
representanter for politiet har vært bekymret for at barn og unge ikke fanges opp tidlig nok. 
Regjeringen vil derfor: 

• Ta initiativ til at flere departementer går sammen om å utarbeide en veileder for 
flerfaglig og flersektorielt samarbeid 

• Vurdere om dagens lovverk er tilpasset et utvidet og forpliktende samarbeid mellom 
instanser som har ansvar i forhold til barn og unge 

 
Frafall i videregående opplæring 
Frafall i videregående opplæring er et stort problem – både for den enkelte og for samfunnet. 
Problemer som medfører frafall oppstår sjelden plutselig på videregående. I de fleste tilfellene 
har det vært tydelige signaler, særlig i form av svake karakterer og svak læringsutvikling. Det 
vil bli vurdert hvordan vi kan styrke det forebyggende arbeidet på ungdomstrinnet. 
Regjeringen vil derfor: 

• Satse på bedre rådgivning i skolen: dele rådgivningen i skolen mellom 
sosialpedagogisk rådgivning og yrkes- og utdanningsveiledning, endre regelverket og 
utarbeide veiledende kriterier for kompetanse 

• Videreutvikle lærekandidatordningen - forsøk. En egen rapport (GIVO-rapporten) har 
lansert et organisert, praksisbasert toårig løp, som etter fullført opplæring vil gi en 
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sluttvurdering i form av et såkalt praksisbrev. Denne ordningen vil være en 
videreutvikling og formalisering av lærekandidatordningen som kan prøves ut i 
samarbeid med arbeidslivets parter.   

• Se på regelverket for oppfølgingstjenesten slik at de kan jobbe med eleven før han 
eller hun har falt ut. Oppfølgingstjenesten har i dag en viktig rolle i å følge opp elever 
som faller fra i videregående opplæring. Det er imidlertid ofte for sent å gripe inn når 
eleven allerede har falt ut av opplæringen.  

• Arbeide for å opprette flere læreplasser. For lærlinger har det stor betydning for 
gjennomføringen om de får læreplasser eller må ta hele opplæringen i skole. Arbeidet 
vil skje i samarbeid med Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY). Konkrete 
tiltak er flere læreplasser i statlig sektor og styrket kompetanseutvikling for 
instruktører og faglige ledere i bedrift (gjennom kompetanseutviklingsstrategien) 

• Forslå at mandatet for foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)  også skal gjelde det 
første året i videregående opplæring. Ungdommer blir bedt om å ta valg om opplæring 
og utdanning tidlig. Foreldrene vil ofte ha en viktig, støttende rolle i forbindelse med 
disse valgene. 

 
Samarbeidet hjem-skole er viktig, men oppleves også vanskelig for en del foreldre. I en del 
tilfelle er det problemer knyttet til uavklarte forventninger om roller og ansvar. Vi vil derfor ta 
initiativ til å utarbeide veiledende maler for foreldrekontrakter.   
 
Høyere utdanning 
Høyere utdanning har stor kapasitet, god regional fordeling, og det er lave kostnader 
forbundet med å ta slik utdanning. Sannsynligheten for å begynne på et høyskole- eller 
universitetsstudie øker imidlertid med nivået på foreldrenes utdanning. Mye tyder på at 
årsaken til dette skyldes ulikheter i læringsresultater som har oppstått tidligere  - i 
grunnskolen - og ulike valg i videregående opplæring. Tidlig innsats er derfor også viktig for 
på sikt å redusere skjevrekrutteringen inn i høyere utdanning. Regjeringen vil: 
 

• Gi økt mulighet for elever med yrkesfag til å ta høyere utdanning, ved å gi 
universiteter og høyskoler som ønsker det, mulighet til å ta opp studenter til visse 
studier på grunnlag av relevant fagbrev eller fagutdanning (”y-veien”) 

• Sikre økt forutsigbarhet for studentene ved å innføre mulighet for å binde renten på 
utdanningslån i 10 år (i tillegg til 3 og 5 år som i dag) 

 
Innsats for voksne som ønsker opplæring
Voksne uten grunnopplæring og grunnleggende ferdigheter fortjener en ny sjanse! 
Regjeringen ønsker en voksen befolkning som deltar aktivt i arbeids- og samfunnsliv. 
Regjeringen vil derfor ha et Kunnskapsløft for voksne og foreslår: 

• Å oppheve opplæringslovens bestemmelse om at bare voksne født før 1978 har rett 
til videregående opplæring, og innføre en aldersgrense på 25 år. Selv om både 
ungdom og mange voksne nå har rett til videregående opplæring, står likevel et 
økende antall personer uten slik rett. Dette gjelder dem som er født etter 1978, og 
som ikke har tatt videregående opplæring, eller som har falt fra underveis. Det 
gjelder også et økende antall innvandrere som har kommet til Norge for sent til å 
kunne benytte voksenretten. Denne gruppen vokser for hvert år.  

• Å utarbeide gode tilbud til voksne som trenger grunnleggende ferdigheter, men 
som ikke vil ta hele grunnskolens pensum. Det er viktig å finne og motivere disse 
voksne før de står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet ved omstillinger i 
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arbeidslivet med mer.  (samarbeid med KS, motivasjons- og informasjonsarbeid, 
tilbud til de som er utenfor arbeidsmarkedet men som gjerne vil lære å lese med 
mer for å hjelpe sine barn med leksene). Bevilgningen til basiskompetanse i 
arbeidslivet (BKA-programmet) økes med 10 mill. kroner i 2007, fra 25 mill til 35 
mill. kroner. 

• Styrke utdannings- og yrkesveiledningen for voksne, herunder ved å følge opp 
utprøving av regionale partnerskap og  å videreutvikle nettsteder  
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