En flerspråklig skole

Foto: www.colourbox.com

Handlingsveileder for de
videregående skolene i Telemark

innhold

2 –

En flerspråklig skole

Innhold

Veilederens formål.....................................................3

Læreplaner og eksamen........................................... 11

Den flerkulturelle skolen............................................4

Prinsipper for god andrespråkopplæring................ 12

Begreper i veilederen................................................5

Kombinasjonsklasser............................................... 13

Særskilt språkopplæring............................................6

Voksenopplæringstilbudet i videregående
opplæring................................................................ 14

Hva er særskilt språkopplæring?..........................................................6
Særskilt språkopplæring i videregående...............................................7
Særskilt norskopplæring......................................................................7
Tospråklig fagopplæring......................................................................7
Vg1 eller Vg2 over to år.......................................................................7
Hvilke elever trenger særskilt språkopplæring?....................................8

Rutiner for kartlegging og enkeltvedtak....................9
Kartleggingsverktøy................................................. 10

Søkeprosessen for minoritetsspråklige søkere......... 15
Aktuelle aktører i det flerkulturelle fagfeltet..............17

Dette er en interaktiv PDF
med bokmerker
Naviger i innholdsfortegnelsen
og hyperlenket tekst. Pilene
øverst til høyre fører deg en
side fram eller tilbake. Pilene
deaktiveres på håndholdte
enheter: bla som normalt
mellom sidene. Knappen i
midten fører deg til «Innhold».

Regelverk og statlige føringer.................................. 18
Aktuelle nettsteder som kan brukes i
undervisningen........................................................ 19

Mer info om PDF?
Leser du PDF på iPad?

3 –

En flerspråklig skole

Veilederens formål
1
Gjøre de minoritetsspråklige elevene i stand til å
mestre fagene i videregående opplæring og fullføre og
bestå på inntil fem år.

2
Styrke elevenes språkkompetanse og hjelpe dem
videre i sin språkutvikling i og på norsk.

3
Være en veileder for skolens personale der det raskt
er mulig å finne svar og veiledning i forhold til rutiner,
kartlegging og lovverk på det minoritetsspråklige
fagfeltet.

Veilederen skal
implimenteres i
skolenes handlings
planer og å rshjul.
Foto:. www.colourbox.com
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Den flerkulturelle skolen
Kunnskapsdepartementet gir denne definisjonen1:
«En flerkulturell skole kjennetegnes av et personale
som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som
normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en
ressurs. Ulikhet i kultur, språk og religiøs bakgrunn kan være
en verdifull kilde til kunnskap og forståelse og kan bidra til
aksept for anerkjennelse av ulikheter.»
God tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever dreier
seg blant annet om at denne elevgruppen kan få bedre
opplæringsvilkår og økt læringsutbytte. En må tilstrebe
at de minoritetsspråklige elevene erfarer at de inkluderes
i fellesskapet, samtidig som de skal ha best mulig nytte av
opplæringen. For å få til dette må det må etableres gode
rutiner for mottak og undervisning av minoritetsspråklige
elever, og det må fokuseres på flerspråklighet.

12 prosent er minoritetsspråklige elever
I de videregående skolene i Telemark er det ca. 6300
elever. Ca. 12 % av disse elevene har et annet morsmål
enn norsk eller samisk. Vi vil heretter i denne veilederen
omtale disse elevene som minoritetsspråklige elever. Dette

begrepet brukes om elever i 1.–10. trinn i grunnskolen
og videregående opplæring, i tillegg til voksne som får
grunnskoleopplæring.
Elever som kommer til Norge i grunnskolealder har enten
startet opplæringen sin i ordinær grunnskole (1.-10. klasse)
eller de har startet i en voksenopplæring. Dette kan være
elever med mye grunnopplæring fra hjemlandet eller lite
og ingen opplæring fra hjemlandet. Det kan også komme
elever direkte fra et annet land, med grunnskolepapirer,
som søker seg rett inn i videregående. Det er ikke et krav til
norskkompetanse for å starte i videregående opplæring.

minoritetsspråklige elever. Telemark fylkeskommune har
startet samarbeid med våre kommuner og allerede i skoleåret
2017/2018 vil det startes opp kombinasjonsklasser på fire
videregående skoler.

Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner
Det er av ulike årsaker en del elever med
minoritetsbakgrunn i norsk skole som har utfordringer
knyttet til sin kompetanse i norsk, samt at en del også
trenger mer opplæring i grunnskolefag. På bakgrunn
av dette har departementet utvidet handlingsrommet i
opplæringsloven slik at unge som har behov for det kan få
mer grunnskoleopplæring. Dette åpner for et samarbeid
mellom kommuner og fylkeskommuner om tilbud til

1. KD 2007:9: Likeverdig opplæring i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2007–
2009, Revidert utgave februar 2007.
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Begreper i veilederen
Minoritetsspråklig
Elever med annet morsmål enn norsk og samisk, ifølge
opplæringslovens §§ 2-8 og 3-12.

Barn/unge/voksne med innvandrerbakgrunn
Innebærer både innvandrere (de som selv har innvandret) og
norskfødte med innvandrerforeldre.

Morsmål
Språket som snakkes i barnets hjem, enten av begge
foreldrene eller av den ene av foreldrene, i kommunikasjon
med barnet. Et barn kan derfor ha to morsmål.

Førstespråk
En persons muntlige, eventuelt også skriftlige, hovedspråk.
Førstespråk er som oftest synonymt med morsmål.

Andrespråk
Språk som en person ikke har som førstespråk, men som han
eller hun lærer eller har lært i et miljø der det er i allmenn
bruk som dagligspråk. Et språk som ikke er en persons
førstespråk, dvs. både andrespråk og fremmedspråk.

Andrespråksdidaktikk
Undervisningslære eller praktisk pedagogikk rettet mot

barn og elever som ikke har norsk som førstespråk.
Brukes både om opplæring i et andrespråk, for eksempel
norskopplæring for innvandrere, og i situasjoner der et
andrespråk er opplæringsspråk for andre fag, for eksempel
matematikkundervisning tilpasset elever med norsk som
andrespråk.

Fremmedspråk
Et språk som ikke er en persons førstespråk og som han eller
hun lærer eller har lært utenfor miljøer hvor det er i allmenn
bruk som dagligspråk.

Tospråklig
En person som er vokst opp med to førstespråk og som
behersker begge språkene like godt, eller en person som i sin
hverdag bruker to språk og identifiserer seg med begge, selv
om ikke språkbeherskelsen er like god på begge språk.

Flerspråklig
En person som er vokst opp med to eller flere språk og som
identifiserer seg med disse språkene og/eller en person som
identifiserer seg med flere språk og bruker flere språk i sin
hverdag, selv om språkbeherskelsen ikke er like god på alle
språk

Foto:. www.colourbox.com

6 –

En flerspråklig skole

Særskilt språkopplæring
Hva er særskilt språkopplæring?
Opplæringlova § 3-12: Særskild språkopplæring for elevar frå
språklege minoritetar
«Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller
samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik
i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har
slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller
begge delar.
Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skole enn den eleven til
vanleg går på.
Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av
eigna undervisningspersonale, skal fylkeskommunen så langt som mogleg
leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Særskilt språkopplæring er en tilpasning
av norskopplæringen, og kan være særskilt
norskopplæring, tospråklig fagopplæring og/eller
morsmålsopplæring. En elev kan få alle tre tiltakene,
to av dem eller ett. Hva slags type særskilt
språkopplæring eleven skal få tilbud om, må fattes
i et enkeltvedtak2 . Den særskilte språkopplæringen
kan foregå i et innføringstilbud eller som
tilpasning i den ordinære opplæringen. Det er
frivillig om elevene ønsker å motta tilbudet om
særskilt språkopplæring.

Et innføringstilbud er i praksis et tilbud som
alle skoler kan gi dersom de ønsker å bruke
ressursrammen til en innføring i det norske språket
til en gruppe med minoritetsspråklige elever.
Særskilt norskopplæring er tilpasset
norskopplæring med en norsk en norskspråklig
lærer. Tospråklig fagopplæring er en hjelp til
å forstå fagene elevene har på timeplanen ved
hjelp av en tospråklige lærer, på morsmålet.
Morsmålsopplæring er opplæring i og på
morsmålet. Dette blir i liten grad gitt i våre skoler.

2. Les om enkeltvedtak på Utdanningsdirektoratets nettsider:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/
regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/sarskiltsprakopplaring/4-Fatt-enkeltvedtak/

Fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det
blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også
utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring
etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg
dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.»
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Særskilt språkopplæring i videregående
Målet med kartleggingen og enkeltvedtaket er at elevene
får særskilt språkopplæring om de har behov for det.
Underveis i opplæringen skal skolen kartlegge og vurdere
om elever som får særskilt språkopplæring, har fått gode
nok ferdigheter i norsk til at de kan følge den ordinære
opplæringen i skolen. På den måten sikres det at elevene får
ordinær opplæring i norsk og eventuelt andre fag så snart de
har ferdigheter til dette. Hvor lang tid det skal gå mellom
hver kartlegging må vurderes i det enkelte tilfellet.
Elever skal få tilbud om særskilt norskopplæring frem til
de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær
opplæring. Så lenge det er nødvendig skal elevene også få
opplæring i fag på to språk og/eller morsmålsopplæring. Det
er ingen begrensning på hvor mange år eleven kan motta
særskilt språkopplæring.

Særskilt norskopplæring
Særskilt norskopplæring er et tilpasset opplæringstilbud i
og på norsk. Det er svært viktig at skolene gir elever som
trenger tilpasset norskopplæring et slikt tilbud. Dersom en
elev er kartlagt og det viser seg at eleven er på et nivå på

norsk som tilsier tilpasninger, gjøres det et enkeltvedtak.
Enkeltvedtaket plikter skolene til å organisere et tilbud som
gir elevene retten de da har for særskilt norskopplæring.
Den særskilte norskopplæringen kan gis forskjellige måter
på timeplanen3 i videregående:
a. omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag
b. bruk av timer fra valgfrie programfag
c. bruk av timer til 2. fremmedspråk
d. oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som
privatist4
e. ekstratimer utenom ordinær skoletid

Vg1 eller Vg2 over to år
Et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring kan også åpne
for at en elev kan bruke lenger tid, inntil fem år, på den
videregående opplæringen. Skolen kan da tilby en elev å
ta Vg1 eller Vg2 over to år. Enkeltvedtaket i seg selv gir
mulighet til dette, det trengs ikke sakkyndig vurdering.
Det er viktig å bruke resultatene fra kartleggingen av eleven
inn i rådgiving om bruk av lenger tid. Det er også viktig
å være tydelig på elevens ferdigheter i og på norsk til elev
og foresatte. Bruk tolk for å sikre at skolens budskap blir
forstått.

Tospråklig fagopplæring
Tospråklig fagopplæring er undervisning som støtter
fagspråket i faget ved hjelp av morsmålet til eleven.
Dette kan være i fag som norsk, matematikk, naturfag,
samfunnsfag eller et programfag. Undervisningen blir gitt
av tospråklige lærere, og det er læreplanen i det enkelte fag
som skal brukes. Målet er at den tospråklige undervisningen
skal bidra til en faglig progresjon mens elevene er i en
norskinnlæringsfase.

3. Les om organisering av særskilt språkopplæring i videregående opplæring på Nasjonalt senter for flerkuturell opplæring nettsider: http://nafo.hioa.no/
videregaende/organisering-vgs/saerskilt-sprakopplaering-i-videregaende/
4. Les om Fremmedspråk for privatister på Udirs nettsider: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/privatist/fremmedsprak-for-privatister/

Tips!

Foto:. www.colourbox.com

Les dokumentet
«Valg av fremmedspråk
og refusjon av
eksamensavgift» på våre
nettsider
www.telemark.no.
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Hvilke elever trenger særskilt
språkopplæring?
Dersom en elev har svake norskferdigheter skal eleven
kartlegges. Dersom kartleggingen viser at eleven ikke
mestrer målene for nivå 1, 2 eller 3 skal eleven få tilbud
om særskilt språkopplæring – se kartleggingsmateriellet
Språkkompetanse for grunnleggende norsk5. Mestrer en elev
alle målene innenfor nivå 3 skal eleven gå over til ordinær
norskplan6.
De fleste av elevene våre får særskilt eller tilpasset
norskopplæring med undervisning i og på norsk. Skolene
har også plikt til å gi tospråklig fagopplæring og/eller
morsmålsundervisning dersom det er nødvendig. Det må
vurderes i hvert enkelt tilfelle og det må stå noe om dette i
enkeltvedtaket.

På NAFOs nettsider kan du
se filmer om pedagogisk
arbeid og språklig og
kulturelt mangfold.
Foto: www.colourbox.com

Når har eleven «tilstrekkelig dugleik»?
Den enkelte skole bestemmer hvilken læreplan eleven skal
følge. Elever som mestrer alle områder på nivå 3 kan følge
den ordinære læreplanen i norsk. Det kan være vanskelig
å vurdere når en elev har «tilstrekkelig dugleik» i norsk
til å følge den ordinære undervisningen. Grensegangen
mellom nivå 2 og nivå 3 kan være uklar. Er eleven på nivå
3 på de fleste områder er det ikke sikkert eleven trenger
enkeltvedtak, men kun ordinær tilpasset undervisning, men
det kan også være eleven trenger særskilt norsk. Skolene må

ta en vurdering av om eleven har gode nok norskferdigheter
til å følge undervisningen på nivå for videregående
opplæring i de ulike fag. Har de ikke det må det settes inn
tiltak i form av særskilt språkopplæring (enkeltvedtak) eller
ordinær tilpasset undervisning.
Trenger eleven tospråklig fagopplæring så har skolene
mulighet til å ansette en tospråklig lærer i noen timer pr.
uke for å gi eleven denne undervisningen. Skoler har også

mulighet til å gå sammen om en ansettelse dersom den
enkelte skole selv ikke ser seg i stand til det.
Det kan også være at en elev trenger spesialundervisning. Er
skolene i tvil om eleven har generelle lærevansker, ta kontakt
med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

5. Utdanningsdirektoratet: Kartleggingsmateriell – Språkkompetanse i grunnleggende norsk, 2007: www.udir.no/upload/Kartleggingsprover/UDIR_Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
6. Les om ordinær læreplan i norsk på Utdanningsdirektoratets nettsider: www.udir.no/kl06/NOR1-05/
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Rutiner for kartlegging og enkeltvedtak
1.

Alle elever med kort botid skal kartlegges. Kort botid
er ca. seks år. Er det andre elever med lenger botid som
skolen er usikker på, må disse også kartlegges.
En kartlegging skal ikke være eldre enn ett år. Noen
elever må derfor kartlegges på nytt ved juletider for
neste års innsøking. Dette er for å sikre at elever uten
vedtak om særskilt språkopplæring får dette dersom
de har behov for det, og/eller at elever med vedtak om
særskilt språkopplæring får dette vedtaket omgjort
dersom det ikke er behov for det lenger.

2.

Det gjøres enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
etter § 3-12 for de elevene som etter kartleggingen viser
seg å være på nivå 1 og 2, eller ikke har nådd målene
i nivå 3 på norsk. Rektor ved den enkelte skole fatter
enkeltvedtak.
Det kan gjøres enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
på elever som har bodd lenger enn seks år i Norge.
Dette er et skjønn i hvert enkelt tilfelle. En elev kan få
dette tilbudet til eleven har tilstrekkelige ferdigheter til
å følge den ordinære læreplanen.

3.

Elevene skal kartlegges etter kompetansemålene i
Språkkompetanse i grunnleggende norsk5.

4.

Elevens samlede nivåplassering, antall timer med
særskilt språkopplæring, læreplan som skal følges,
i tillegg til hvordan skolen vil gi den særskilte
språkopplæringen må komme klart frem i
enkeltvedtaket.

5.

Enkeltvedtaket legges i saks- og arkivsystemet 360.

Frist
for å gjøre
kartlegging
og enkeltvedtak
om særskilt
språkopplæring er
uke 40 hvert år.
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Kartleggingsverktøy
Verktøy

Hva brukes det til?

Link til nettside

Kartleggeren, 10 trinn, Fagbokforlaget

Nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask
og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk,
engelsk og matematikk. Mange av skolene har lisens på
denne testen. Profil på hver elev.

http://kartleggeren.no

CEFR språktest, Folkeuniversitetet

Oppgi e-postadresse og passord blir sendt på e-post.

https://cefr.folkeuniversitetet.no

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i
grunnleggende norsk, Utdanningsdirektoratet

Kartleggingsmateriell som hjelper skolen å vurdere om
eleven er i stand til å følge og ha utbytte av opplæringen
etter læreplan i norsk.

https://www.udir.no/upload/Kartleggingsprover/UDIR_
Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf

Kartleggingsmateriell: Kartlegging av skolefaglige
ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige
ungdommer, Utdanningsdirektoratet

Kartleggingsmateriell som viser hvilke ferdigheter de
minoritetsspråklige elevene har med seg fra skolegang
i hjemlandet. Kartlegger ferdigheter i fagene engelsk,
naturfag, samfunnsfag og matematikk.

http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/09/
NAFO-kartleggingsmateriell-nyankomneminoritetsspr%C3%A5klige-ungdommer-2.pdf

Kartlegging i skolen, Nasjonalt senter for
flerkulturell opplæring (NAFO)

Diverse linker om kartlegging

http://nafo.hioa.no/grunnskole/kartlegging-i-skolen/

Eksempeloppgaver i norsk, Kompetanse Norge
(tidligere VOX)

Eksempeloppgaver på forskjellige nivå og disipliner

https://enovate.no/voxdemo/norsk/

Tester som blir brukt i norsk for alle elever.
Norsktest for minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring.
Klassens ordinære tester i diverse fag.
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Læreplaner og eksamen
Elever som har vedtak om særskilt norskopplæring i
videregående, kan få opplæring med utgangspunkt i tre ulike
læreplaner. Skoleeier/skolen velger hvilken læreplan som
skal benyttes i den særskilte norskopplæringen. Skolene bør
derfor ha en forståelse av hvordan andrespråk utvikles.

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige
minoriteter
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter7
er en aldersuavhengig overgangsplan som ikke er
kompetansegivende på videregående nivå. Planen er delt i
tre nivåer. Når elevene har nådd målene i læreplanens nivå
3, skal de følge ordinær norskopplæring og bli vurdert i
samsvar med denne.

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort
botid i Norge – videregående opplæring
Fra 14. august 2017 ble forskriften for opplæring og
eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter
med kort botid i Norge8 endret. Det blir blant annet åpnet
for at voksne kan bruke planen.

Den er kompetansegivende på lik linje med ordinær
læreplan i norsk og likeverdig når det gjelder innhold,
men den har et tydeligere språklæringsperspektiv. Elever i
videregående opplæring kan fortsatt velge om de vil følge
læreplanen eller ikke, og det er fortsatt krav om at de både
må ha et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter
opplæringsloven § 3-12 og kortere enn seks års botid på
tidspunktet for eksamen.

Ordinær læreplan i norsk
Det er mulig å velge å følge ordinær læreplan i norsk9, og
gjøre individuelle tilpasninger i den for elever som trenger
særskilt norskopplæring.
Elever som mestrer alle mål på nivå 3 i språkkompetanse for
grunnleggende norsk skal følge ordinær læreplan i norsk.

Nytt er det at botidskravet er knyttet til botid i
opplæringspliktig alder. Den endrede forskriften presiserer
at elever som er innvilget utvidet opplæringstid etter
opplæringslovens § 3-1 femte ledd, og som ville ha
oppfylt vilkåret om kortere enn 6 års botid i Norge på
eksamenstidspunktet uten utvidet opplæringstid, bare
trenger enkeltvedtak etter § 3-12 for å kunne følge
læreplanen.

7. Les om læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter på Utdanningsdirektoratets nettsider: www.udir.no/kl06/NOR7-01/
8. Les om læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring på Utdanningsdirektoratets nettsider: www.udir.no/
kl06/NOR9-03
9. Les om ordinær læreplan i norsk på Utdanningsdirektoratets nettsider: www.udir.no/kl06/NOR1-05/

Foto:. www.colourbox.com
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Prinsipper for god andrespråkopplæring
Lær dine elever å kjenne og bygg videre på deres
forkunnskaper.
Bruk elevenes morsmål som en ressurs i
undervisningen.
Pass på at målene for undervisningen er forståelig
for alle.
Skap forståelse gjennom bruk av konkreter og
aktiviteter.
Sørg for at alle elevene får delta i faglige samtaler.
Knytt sammen muntlige og skriftlige ferdigheter.
Legg til rette for langvarig og systematisk arbeid
med ord og begreper i alle fag.
Gi elevene strategier for læring og evaluering.
La alle elever for delta i faglige og sosiale
aktiviteter.
Kilde: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Se film på NAFOs nettsider
om hvordan du kan legge til
rette for undervisning av
elever med kortbotid i det
ordinære norskfaget.
Foto: www.colourbox.com
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Kombinasjonsklasser
– samarbeid mellom grunnskole og videregående
Fylkestinget vedtok i desember 2016 at forberedende kurs
for minoritetsspråklige elever, også kalt innføringsklasser,
fases ut og at det opprettes et samarbeid med
kommunene i Telemark om en kombinasjonsløsning med
kombinasjonsklasser.
Telemark fylkeskommune har på bakgrunn av dette vedtaket
gjort avtaler med fem kommuner om organisering av
kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige elever med
oppstart august 2017.
Kombinasjonsklassene er ment for unge minoritetsspråklige
elever mellom 16 og 20 år som er bosatt og som har behov
for mer grunnskoleopplæring8. Unntaksvis kan asylsøkere og
elever mellom 20 og 24 år tas inn. Opplæringloven
§ 4A-1 andre ledd lyder: «Kommunar og fylkeskommunar
kan og tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til dei
som har rett til videregåande opplæring etter § 3-1, men
som har eit behov for meir grunnskoleopplæring for å kunne
fullføre vidaregåande opplæring.»

Skoler med kombinasjonsklasser
• Skogmo videregående skole
3 klasser à 15 elever. Skien kommune er vertskommune.
• Porsgrunn videregående skole
1 klasse à 16 elever. Porsgrunn kommune er
vertskommune.
• Nome videregående skole, avdeling Lunde
1 klasse à 15 elever. Nome og Bø kommuner er
vertskommuner.
• Kragerø videregående skole
1 klasse à 15 elever. Kragerø kommune er
vertskommune.

Opplæringens mål
• Opplæringen skal gi best mulig grunnlag for å
gjennomføre og bestå videregående opplæring.
• Opplæringen skal gi både språkferdigheter og faglig
utvikling, og den skal bidra til integrering i samfunnet.
• Opplæringen skal kunne baseres på mål fra både
grunnskole og videregående opplæring.

• Lærere fra vertskommunens voksenopplæring skal ha
hovedansvaret for -undervisningen.
• Elevene blir skrevet inn i vertskommunens
voksenopplæring.
• Klassene skal ligge på en videregående skole sammen
med elever i samme aldersgruppe.
• Elevene bruker ikke av retten til videregående
opplæring.
• Elever vil ha mulighet for å hospitere/forsere inn i fag i
videregående opplæring.
• Elever kan tas inn hele året dersom det er plass.
• Søknad om inntak sendes voksenopplæringen i
vertskommunen.
• En elev kan gå inntil to år i en kombinasjonsklasse.

8. Se veileder om mer grunnskoleopplæring til ungdom på Utdanningsdirektoratets nettsider: www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Minoritetsspraklige/mer-grunnskoleopplaring-til-ungdom---veileder/
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Voksenopplæringstilbudet i videregående opplæring

Søkere til voksenopplæring9 har ingen søknadsfrist.
Annonserte skoletilbud har egne frister.
Opplæringsloven § 4A–3 lyder: «Vaksne som har
fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har
fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til
vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne frå og
med det året dei fyller 25 år.»
Utgangspunktet er at voksne som har fullført
grunnskoleopplæring eller tilsvarende, vil etter søknad ha
rett til videregående opplæring. Denne retten gjelder fra og
med det året personen fyller 25 år.
Voksenretten etter § 4A-3 inntrer når man ikke lenger
har rett til videregående opplæring som ungdom etter
opplæringsloven § 3-1. Ungdomsretten etter § 3-1 må tas
ut innen utgangen av det året man fyller 24 år. Den voksnes
rett avhenger av to forhold. For det første at man har fullført
grunnskoleopplæring og for det andre at man ikke har
fullført videregående opplæring.

Retten til særskilt opplæring i norsk, ifølge opplæringsloven
§ 3-12, gjelder ikke for voksne som får videregående
opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. Begrunnelsen for
dette er at opplæringen skal være tilpasset behovene til den
enkelte deltaker.
NB! For voksne som er tatt inn i det ordinære
opplæringstilbudet på en videregående skole gjelder samme
rettigheter som for ungdom med ungdomsrett, det betyr at
disse elevene har rett til særskilt språkopplæring.
Spesielle utfordringer med hensyn til inntak av voksne
minoritetsspråklige er at de har:
• ulik språkkompetanse i norsk
• ulik grunnskoleopplæring fra hjemlandet
• engelsk er ikke en del av grunnskoleopplæringen i
mange av de landene søkerne kommer fra
• ambisjonsnivået er høyt hos elevene og
realitetsorientering er vanskelig

9. Les mer om voksenopplæring på fylkeskommunens nettsider www.telemark.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Voksenopplaering

Foto: www.colourbox.com
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Søkeprosessen for minoritetsspråklige søkere
Søknadsfrist 1. februar

For hvem?

Hva skal følge med søknaden?

Dersom søkeren har norsk personnummer,
registrerer eleven søknaden på www.vigo.no
ved hjelp av MinId.

Elever med minoritetsbakgrunn som har hatt enkeltvedtak etter § 2-8
i grunnskolen og som også vil trenge enkeltvedtak inn i videregående
opplæring etter § 3-12.

•
•

Dersom søkeren ikke har norsk
personnummer må det fylles ut
papirsøknad. Skjemaet ligger under www.
telemark.no under utdanning og skjema,
eller www.vilbli.no.

Søknadsfrist 1. februar gjelder også for de elevene med
minoritetsbakgrunn som har mangelfullt karaktergrunnlag fra
grunnskolen, som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene.

•
•

Søknadsfrist 1. mars

For hvem?

Hva skal følge med søknaden?

Dersom søkeren har norsk personnummer,
registrerer eleven søknaden på www.vigo.no
ved hjelp av MinId.

Elever med minoritetsbakgrunn som ikke trenger tilpasset
norskopplæring videre i utdanningsløpet og kan følge ordinær læreplan i
norsk.

•
•

For hvem?

Hva skal følge med søknaden?

For minoritetsspråklige søkere som trenger mer grunnskoleopplæring og
språkopplæring før de starter i videregående opplæring.

Ta kontakt med vertskommunens voksenopplæring..

enkeltvedtaket etter § 2-8 fra grunnskolen.
kartleggingsresultater fra kartleggingsverktøyet
Språkkompetanse i grunnleggende norsk fra
desember eller januar i 10. klasse.
kopi av oppholdstillatelse, oppholdskort
meldeskjema for elever med minoritetsbakgrunn

meldeskjema for elever med minoritetsbakgrunn
kopi av oppholdstillatelse/oppholdskort

Dersom søkeren ikke har norsk
personnummer må det fylles ut
papirsøknad. Skjemaet ligger under www.
telemark.no under utdanning og skjema,
eller www.vilbli.no.

Søknad til en
kombinasjonsklasse
Søknad sendes til voksenopplæringen
i vertskommunen som har
kombinasjonsklasse.
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Søknad til voksenopplæring i
videregående opplæring

For hvem?

Hva skal følge med søknaden?

Annonserte tilbud med egne frister.

•

Ta kontakt med Telemark fylkeskommune:

Se www.telemark.no/utdanning.

•

voksne som har fullført grunnskole men ikke har fullført
videregående opplæring.
voksne fra 25 år

Rådgiver Ellen Beate Kristiansen
Telefon: 35 91 72 34
E-post: ellen.kristiansen@t-fk.no
Rådgiver Hennie Westgaard
Telefon: 35 91 73 49
E-post: hennie.westgaard@t-fk.no

NB! Vi anbefaler
overgangsmøter
når en elev går fra
ett skoleslag til ett
annet.
Foto: www.colourbox.com
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Aktuelle aktører i det flerkulturelle fagfeltet
Hvem

Hvilken rolle

Link til nettside

Nasjonalt senter for
flerkulturell opplæring
(NAFO)

Jobber på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Gir råd
i faglige og didaktiske spørsmål innen opplæringen
av språklige minoriteter og innen utviklingen av gode
flerkulturelle læringsfellesskap.

http://nafo.hioa.no/

Utdanningsdirektoratet
(UDIR)

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av
barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

https://www.udir.no/
Spesielt for minoritetsspråklige
elever:
https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/minoritetsspraklige/

Utlendingsdirektoratet
(UDI)

Utlendingsdirektoratet skal iverksette flyktningog innvandringspolitikken på Justis- og
beredskapsdepartementets ansvarsområde.

https://www.udi.no/

Integrerings – og
mangfoldsdirektoratet
(IMDI)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal være en
premissleverandør for utvikling av politikken, gi faglige
råd og være et kompetansesenter for kommunene og
myndighetene.

https://www.imdi.no/

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er en etat underlagt
Kunnskapsdepartementet, som også får oppdrag fra
Justis- og beredskapsdepartementet. Det nasjonale
oppdraget vårt er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og
samfunnsliv.

https://www.kompetansenorge.
no/

Foto: Kimberly Farmer, Unsplash
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Regelverk og statlige føringer
Hva

Link til nettside

Regelverket for minoritetsspråklige

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Minoritetsspraklige/

Regelverk for minoritetsspråklige ungdom og
voksne mellom 16-24 år i videregående opplæring

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/skole/1624-ar/

Regelverket for minoritetsspråklige fra 25 år

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/skole/25-arog-eldre/

Andre lover og regler

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/skole/andrelover-og-regler/

Fritak frå vurdering med karakter

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/iv/

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole
Ludvigsenutvalget ble opprettet for å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.
I denne delinnstillingen gir de et kunnskapsgrunnlag og en analyse av den historiske utviklingen i grunnopplæringens fag over tid,
grunnopplæringens fagsammensetning og innhold i forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med og utredninger og anbefalinger
fra nasjonale og internasjonale aktører knyttet til fremtidige krav til kompetanse.

http://nettsteder.regjeringen.no/
fremtidensskole/files/2014/09/
NOU201420140007000DDDPDFS.
pdf

Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet
Dette rundskrivet informerer om forskriftsendringer knyttet til godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet.

https://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/finn-regelverk/etter-tema/
Vitnemal/Udir-6-2012/
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Aktuelle nettsteder som kan brukes i undervisningen
Nettsted

Link til nettside

Lexin
– nettbaserte ordbøker

http://lexin.udir.no/

NAFO
– nasjonalt senter for flerkulturell
opplæring

http://nafo.hioa.no/

Skolekassa.no
Lenkesamling med læremidler og
læringsressurser på ulike språk

https://skolekassa.no/

Realfag

http://nafo.hioa.no/videregaende/
laeringsressurser/realfag-videregaende/

Yrkesfag

http://nafo.hioa.no/videregaende/
laeringsressurser/yrkesfag/

Læremidler og
informasjonsmateriell

http://nafo.hioa.no/videregaende/
laeringsressurser/sprakressurser-forvideregaende/

Tema Morsmål – Læringsressurser
på 13 ulike morsmål for barnehage
og skole

http://morsmal.no/

Foto: www.colourbox.com
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Om dette PDF-dokumentet
For PC eller Mac

Lese PDF-dokumentet på iPad?

Dokumentet er designet for Adobe
Acrobat Reader. Uavhengig av plattform,
er Adobe Acrobat Reader den anerkjente
standarden for pålitelig visning av PDF.
Programmet er gratis.

Når du mottar dokumentet på e-post bør du ikke
lese den direkte via e-post-viseren. For best mulig
visning anbefaler vi at du laster ned dokumentet
og åpner det i iBooks (dersom du ikke har Adobe
Acrobat Reader).

Skal du finne noe raskt?

Dokumentet fungerer godt i iBooks, med god
søkefunksjon og tydelige bokmerker. Naviger ved
å bla gjennom dokumentet, eller gå direkte ved
å trykke på hyperlenker i innholdsfortegnelsen.
Hyperlenker vises som understreket tekst.

Søkefunksjon i PDF-leseren aktiviseres
ved å taste Ctrl+F på PC, eller Cmd+F på
Mac. Skriv inn ønsket ord i søkefeltet som
dukker opp.
Alle kapitler er bokmerket og snarveier til
disse finnes i PDF-leserens meny.

Utskriftsvennlig
Dokumentet er designet for liggende
A4-utskrift. Skriv ut dokumentet i 100
prosent størrelse (ikke tilpasset størrelse)
for best resultat.

Dokument mottas på e-post

Importer med iBooks

– Hold fingeren på ikonet til
meny dukker opp

– Klikk på ikonet
– Dokumentet legges i biblioteket

Leser du dokumentet på en svært liten skjerm,
anbefaler vi å dobbelttrykke på ønsket tekstspalte.
iBooks vil zoome inn til lesevennlig størrelse.
Dobbelttrykk igjen for å se hele layouten.
På Androide enheter anbefaler vi Adobe Acrobat
Reader dersom den innebygde leseren ikke
fungerer godt.

iBooks gir optimal lesemodus på iPad
–
–
–
–
–
–
–
–

Naviger med knappene
Klikk på hyperlenker i innholdsfortegnelse
Vis alle sider som miniatyrer
Bruk bokmerker
Dobbeltklikk på kolonner for å zoome inn
Søk i fritekst
Still lys og kontrast
Bla fram og tilbake

Telemark fylkeskommune
www.telemark.no/folkehelse
www.facebook.com/telemarkfylke

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10
3715 Skien

Sentralbord:
35 91 70 00

