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1. FORMÅL
Formålet med rutinen er å sikre at minoritetsspråklige elever blir ivaretatt i henhold til
gjeldende lover og forskrifter.

2. HVEM ER DE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVENE
Med minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen forstår vi barn, unge og voksne som har
et annet morsmål enn norsk eller samisk. Disse elevene kan ha rett til særskilt
språkopplæring.

3. RETTIGHETER
Det er opplæringsloven som hjemler retten til grunnskoleopplæring (jf oppl.l. § 2-1, andre
ledd) og retten til særskilt norskopplæring for elever i grunnskolen som har annet morsmål
enn norsk og samisk (jf oppl.l.§2-8). Denne retten har de til de har tilstrekkelig kunnskaper i
norsk til å følge den vanlige undervisningen i skolen. De kan også, om nødvendig, ha rett til
morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

3.1 Opplæringsloven § 2-8.
«Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar»
«Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild
norskopplæring til dei har tilstrekkelig 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 annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når
morsmålsopplæringa og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna
undervisningspersonale, skal kommunen så langt som mogleg leggje til rette for anna
opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.
Kommunen 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.
Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper,
klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller
skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i
særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for
eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast
for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket
for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov.
Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette.»
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3.2 Hva inneholder retten til særskilt språkopplæring
Retten til særskilt språkopplæring betyr at eleven kan få særskilt norskopplæring,
morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Dette er en individuell rett, og det er
et vilkår at eleven ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å ha utbytte av den vanlige
opplæringen i skolen. Når kommunen/skolene tar stilling til hvilke rettigheter en elev har
etter opplæringslovens § 2-8, er det å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.
Skien kommune tilbyr i hovedsak tospråklig fagopplæring
For å avgjøre hvilke rettigheter en elev har, må det altså avklares om eleven har tilstrekkelig
kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Det er ikke fastsatt kriterium for hva
som er tilstrekkelige kunnskaper i norsk, så skolen må skjønnsmessig vurdere om eleven har
slike kunnskaper. Det er ikke krav om sakkyndig vurdering i loven, men loven pålegger
kommunen/skolen å kartlegge elevens norskkunnskaper.
Det er utarbeidet en læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og en
læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Begge planene er nivåbaserte og bygger på
nivåene i den europeiske språkpermen.
Utdanningsdirektoratet har også utviklet en veileder «Språkkompetanse i grunnleggende
norsk” i tilknytning til læreplanen Det er også utarbeidet et standardisert
kartleggingsmateriell som følger læreplanen. Dette kartleggingsmaterialet skal hjelpe skolen
med å vurdere når elever har tilstrekkelige ferdigheter til å følge og ha utbytte av
opplæringen etter ordinær norskplan.
De kommunale rutinene anbefaler skolene å bruke læreplanen for grunnleggende norsk for
språklige minoriteter de 3 – 4 første år med særskilt språkopplæring i norsk, før det vurderes
en overgang til en tilpasset norskplan eller den ordinære norskplanen.
Når planen i grunnleggende norsk følges, hører også kartleggingsmaterialet som følger
læreplanen med.

3.2.1 Sentrale begreper
Særskilt språkopplæring er delt inn i tre områder:


Særskilt norskopplæring: Forsterket opplæring i og på norsk. Følger læreplanen i
grunnleggende norsk eller en tilpasset læreplan i norsk.



Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål.



Tospråklig fagopplæring: Opplæring der både norsk og elevens morsmål blir brukt
som opplæringsspråk. Tospråklig fagopplæring kan gjennomføres i alle fag.
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3.2.2 Særskilt norskopplæring
Særskilt norskopplæring er forsterket opplæring i norsk. Opplæringen kan gis enten etter
læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, eller i form av særskilt tilpasning
innenfor den ordinære planen. I Skien kommune er det bestemt at elever med rett til
særskilt språkopplæring som regel skal følge læreplanen i grunnleggende norsk til de har
tilstrekkelig norskkompetanse til å følge ordinær plan.
Velger man å gi særskilt norskopplæring i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære
planen, skal dette valget begrunnes og den særskilte tilpasningen må beskrives. Omfanget av
den særskilte norskopplæringen må minst tilsvare det antall timer eleven skulle hatt i norsk.

3.2.3 Morsmålsopplæring og/ eller tospråklig fagopplæring
Morsmålsopplæring
Elever kan etter opplæringsloven § 2-8 ha rett til morsmålsopplæring. Denne opplæringen
skal ta utgangspunkt i læreplan i morsmål. Læreplanen er nivåbasert, aldersuavhengig og
gjelder for elever med ulik alder og erfaringsbakgrunn.
Hovedformålet med morsmålsopplæringen er å styrke elevenes forutsetninger for å
beherske det norske språket

Tospråklig fagopplæring
Tospråklig fagopplæring innebærer at eleven får opplæring på sitt morsmål og norsk i ett
eller flere fag. Organiseringen og koordineringen av de tospråklige faglærerne er lagt til SPT
(Spesialpedagogiske tjenester) i Skien kommune. Skolene står for kartleggingen og
innmelding av behov, og SPT fordeler lærerressursene. Det er rektor ved nærskolen som gjør
enkeltvedtak om tospråklig fagopplæring etter samtykke fra foresatte.
I Skien kommune har en erfaring med at elevene ofte har større utbytte av tospråklig
fagopplæring enn en ren morsmålsopplæring. Tospråklærerne kan være behjelpelige med
kartlegging på morsmålet

4. KARTLEGGING
Norskferdighetene må kartlegges for å avgjøre om eleven trenger særskilt språkopplæring.
Kartleggingen skal avdekke om eleven har rett til særskilt språkopplæring, og i så fall hvilke
type(r) særskilt språkopplæring.
For å kunne tilpasse opplæringen til elevens forutsetninger og samtidig sikre retten til
særskilt opplæring etter oppl.l. § 2-8, må skolen skaffe seg god informasjon om de
tospråklige elevenes språkferdigheter og faglige utvikling. Elevens lærere må planmessig
samle inn og bearbeide informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens språkferdigheter.
For å få et så riktig bilde som mulig av elevens kompetanse og opplæringsbehov er det viktig
at alle lærere som er involvert i elevens opplæring deltar i kartleggingsarbeidet.
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4.1 Kartleggingspraksis
Kartlegging skal skje fortløpende og etter behov. Kartlegging skal gi støtte for beslutningen
om eleven skal ha særskilt språkopplæring eller om eleven skal over i ordinær opplæring.
Kartleggingen er også et nyttig verktøy for å gi tilpasset opplæring.
Vurderingen av skolestarterne (elever som skal begynne nye i 1. klasse) bør ta utgangspunkt
i en samtale med foreldrene og barnet (innskrivingsmøte). Da kan barnets språkbruksvaner
og språklæringshistorie avdekkes. Har eleven gått i barnehage før skolestart, vil det følge
med en språkhistorie og språkkartlegging derifra.
Fra mellomtrinnet og ut ungdomsskolen må vurderingen av elevens språkkompetanse
defineres i forhold til den allmennkompetanse i norsk (muntlig og skriftlig) som trinnets
elever i ordinær undervisning baserer seg på. Eleven må kunne bruke norsk som et redskap i
læring av fag og fagområder, metoder og det holdningsskapende arbeidet.
Det er viktig at elevens språkkompetanse også blir kartlagt på morsmålet. Tospråklæreren er
da en viktig samarbeidspartner når det gjelder kartlegging og vurdering av elevens
morsmålsutvikling/begrepsutvikling på morsmålet.
Det er lærer i grunnleggende norsk som sammen med kontaktlærer har ansvaret for
vurderingen av elevens språkkompetanse. Tospråkslærer utarbeider en skriftlig vurdering på
eget skjema to ganger i året foran utviklingssamtalene, og kan om ønskelig også delta i
utviklingssamtalen etter avtale med kontaktlærerne.

4.2. Kartleggingsverktøy
4.3.

For å kartlegge elevenes norskferdigheter kan følgende brukes: for elevene i 1. – 7. klasse:
«Trondheimstesten» - kartleggingsmateriell utarbeidet i Trondheim kommune
ligger på Trondheim kommunes nettsider under Kartleggingsmateriell:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/skole/Opplaring/minoritetssprak/nettre
ssurser/kartleggingsprover/#heading-h2-2
https://www.trondheim.kommune.no/tema/skole/Opplaring/minoritetssprak/nettre
ssurser/kartleggingsprover/#heading-h2-3



«NYA SIT». «Bo Eges -Språklige test». «Det nye Lundmaterialet» brukes for 1. og ev.
2. kl. dersom de ikke nettopp er brukt i barnehagen
TOSP ( –morsmålsverktøy) ?
for elevene i 8. – 10. klasse: «TOSP»

Det er også utarbeidet et kartleggingsverktøy i tilknytning til læreplanen i grunnleggende
norsk for språklige minoriteter - Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende
norsk. Les mer om bruken av dette verktøyet under punkt 6.1.
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5. ENKELTVEDTAK
Dersom kartleggingen konkluderer med at eleven har rett til særskilt språkopplæring, skal
det fattes et enkeltvedtak om hva som vil tilbys. Det skal også fattes et enkeltvedtak når den
særskilte språkopplæringen opphører. Opplæringslovens § 2-8 gir eleven en individuell rett
til særskilt språkopplæring, men ikke en plikt til slik opplæring.
Enkeltvedtaket som skal gjøres etter § 2-8 i opplæringsloven skal fattes i samsvar med
reglene i forvaltningsloven. Det innebærer at blant annet veiledningsplikt, frister,
utredningsplikt, begrunnelsesplikt og klageadgang er lovfestet. Det er utviklet egne maler for
samtykke, enkeltvedtak og opphør etter § 2-8 som skal brukes. Disse ligger under
standardtekster i p360.
Bestemmelsen krever en individuell vurdering av den enkelte elevs behov. Det skal
gjennomføres en forsvarlig kartlegging, ikke bare før det fattes vedtak om rett til særskilt
språkopplæring etter § 2-8, men også underveis i opplæringen. Det er fordi særskilt
språkopplæring er en overgangsordning som bare skal gjelde fram til eleven kan delta fullt i
ordinær opplæring, fordi rettigheten opphører når eleven har tilstrekkelige ferdigheter i
norsk.
I saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven sies det at det skal sendes ut et forhåndsvarsel.
Skolene kan ivareta forhåndsvarslingen gjennom den fellesinformasjonen skolene sender ut
til de foresatte ved skolestart om høsten, evt. på våren for skolestarterne. Et slikt
forhåndsvarsel bør inneholde lovgrunnlaget for særskilt tospråklig opplæring og hva slik
opplæring innebærer.

6. LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som skal
brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. I ny læreplan
gjeldende fra 01.08.20 heter det:
Det gis ikke vurdering med karakter i opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige
minoriteter.
Elever i grunnskolen og i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har rett
til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge vanlig opplæring i
skolen. Kommunen eller fylkeskommunen skal kartlegge hvilke ferdigheter elevene har i norsk før det
blir gjort vedtak om særskilt norskopplæring. Slik kartlegging skal også utføres underveis i
opplæringen for elever som får særskilt språkopplæring etter forskriften, som grunnlag for å vurdere
om elevene har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Videre heter det i Om faget:
Grunnleggende norsk for språklige minoriteter er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,
danning og identitetsutvikling. Faget skal bidra til å gi elevene et solid språklig, kommunikativt og
faglig grunnlag som gjør dem i stand til å delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.
Slik kan faget legge grunnlaget for samfunnsdeltakelse og videre kvalifisering for yrkesliv.
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Grunnleggende norsk har følgende kjerneelement :
Muntlig kommunikasjon
Språklæring
Lesing
Skriftlig tekstskaping
Språk og teknologi
Språklig og kulturelt mangfold
Det er kompetansemål på tre nivåer.

6.1. Kartleggingsmateriell - grunnleggende norsk
Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk består som av tre deler.
 Den første delen er en språkbiografi som inneholder en beskrivelse av elevens
samlete språkkompetanse.
 Del to er et kartleggingsverktøy som inneholder både nivåbeskrivelser og skjemaer
som skal brukes for å dokumentere elevens norskspråklige ferdigheter på ulike
områder.
 Del tre er en språkmappe der elevenes språkkompetanse kan dokumenteres. Dette
materiellet skal hjelpe skolen med å vurdere når eleven er i stand til å følge og ha
utbytte av opplæringen etter læreplan i norsk, og skal fungere som en støtte for
beslutning om overgang til denne læreplanen.
Vurderingen av elevenes norskspråklige kompetanse skal foretas i forhold til
kompetansemålene som er nedfelt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige
minoriteter. For læreren er kartleggingsmateriellet et hjelpemiddel for å kartlegge elevenes
kunnskaper og vurdere om læringsmål er nådd. Det kan også fungere som hjelp for læreren
når det gjelder progresjon og tilpasning av opplæringen.
Ved hjelp av kartleggingsmateriellet skal elevene kunne dokumentere sine språkferdigheter.
Det er også et pedagogisk verktøy som har som mål å styrke elevenes bevissthet om hvordan
de lærer norsk, og om hvordan de kan være med og ta ansvar for sin egen språkutvikling.
Arbeidet med verktøyet kan også være med og gi foresatte innsikt i elevens språkutvikling,
hva det bør arbeides mer med og hvordan de foresatte kan støtte eleven i læringsprosessen.
For noen elever vil det kunne være hensiktsmessig å følge deler av ordinær opplæring
samtidig som de arbeider etter læreplan i grunnleggende norsk. For eksempel på
barnetrinnet vil skriftspråklige ferdigheter ikke nødvendigvis måtte tilsvare nivå 3 før eleven
begynner å arbeide etter læreplan i norsk.
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7. OMFANG OG ORGANISERING AV SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING
7.1. Særskilt norskopplæring
Omfanget av den særskilte norskopplæringen må minst tilsvare det antall timer eleven skulle
hatt i norsk. For å få dette til, anbefales det at skolene organiserer undervisningen i grupper
på tvers av klasser, årstrinn og morsmål. Man kan også kombinere gruppeundervisning og
opplæring i klassen. Opplæringen i klassen må da være særskilt tilpasset.

7.2 Tospråklig fagopplæring
De fleste elever får mellom 30 og 76 årstimer (60 min.) tospråklig fagopplæring.
Opplæringen gis av tospråklige lærere, og opplæringen foregår på nærskolen i nært
samarbeid med kontaktlærer og lærer som har særskilt norskopplæring.

8. PROSEDYRER FOR SPRÅKKARTLEGGING
8.1 Samtale med foresatte
Samtalen med foresatte kan gi viktig informasjon om barnets språkutvikling og
språklæringshistorie. Foreldre kan fortelle hvilket språk barnet bruker mest, i hvilke
sammenhenger barnet har møtt norsk, når det startet å lære norsk osv. Samtalen med
foresatte kan gi en språkbruksprofil. Foresatte gir opplysninger om hvor mye norskspråklig
ballast barna har. Ved å samtale med foresatte om hvem barna snakker norsk
med, i hvilke sammenhenger og hvor lenge, kan vi få nyttige holdepunkter for hvilke
forventninger til hva barnet kan ha tilegnet seg når det gjelder norskkompetanse.
Forskning viser at det tar flere år for et barn i førskolealder å opparbeide gode
samtaleferdigheter på norsk og så gode norskferdigheter at norsk kan brukes som et godt
redskap for læring.

8.2 Overgang fra barnehage til skole


Generell plan for overgangen gjelder.

Fra barnehagen følger barnets språkhistorie sammen med barnehagens kartlegginger og
vurderinger når det gjelder barnets språkutvikling. Dette er tema for den første oppstarts
samtalen i tillegg til barnets sosiale historie. Skolen må i samarbeid med de foresatte
vurdere behovet for særskilt norskopplæring og evt. tospråklig fagopplæring.

8.2.1 Før skolestart - 1.trinn
Ved innskrivingen til 1.klasse må det registreres hvilke språkgruppe barnet tilhører. Bruk
skjemaet; «Barnets språkhistorie»
Vurdere informasjon fra barnehagen. Etter innskrivingen må skolen vurdere hvilke elever
som sannsynlig vil trenge videre oppfølging ut fra barnets språkhistorie og
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overgangssamtaler med barnehagen. Skolenes behov må framkomme i elevliste som sendes
SPT første gang i desember og endelig en revidert liste i april (før barnet starter på skolen).
For barn som ikke har gått i barnehagen, inviteres foresatte til en samtale med skolen i
april/mai. Barnets språkhistorie er utgangspunktet i dette møtet.
Det er viktig at foresatte får god informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for særskilt
språkopplæring, både på generelt nivå og i forhold til sitt eget barns behov.

8.2.2 Skolestart - 1.trinn
Bli godt kjent med eleven i høsthalvåret, bruke ulike kartleggingsverktøy. Alle lærere rundt
eleven (teamet) bidrar ved gjennomføring og vurdering.
Oppstarts samtale aug./sept. og utviklingssamtalen på våren.
Foresatte må samtykke til særskilt språkopplæring og det må fattes et enkeltvedtak.
Det må utarbeides en plan for språkopplæring for aktuelle elever med læringsmål og tiltak.
Det må legges vekt på systematisk begrepsinnlæring.
 Kartleggingsprøvene; Pedagogisk Design: NYA SIT og Bo Eges Språklige test
Det nye Lundmaterialet brukes (for 1. og evt. 2.) dersom de ikke nettopp er brukt i
barnehagen.

8.3 2. til 7. trinn
Følger prosedyren for 1. trinn.
Kartlegging på alle trinn av muntlige og skriftlige ferdigheter, med utgangspunkt i
lytteforståelse, leseforståelse, tale og skrive. I kartleggingsarbeidet kan vi bruke
intervju/samtale med eleven og med foresatte, observasjoner, ulike screeninger, prøver,
notater, logg, mappevurdering eller andre metoder som lærere systematisk bruker overfor
denne elevgruppen.
Kartlegging også på morsmålet for å få et fullstendig bilde av elevens språklige fundament.
Dette er særlig viktig for elever med kort botid i Norge. Her kan tospråklærerne bidra
I tillegg anbefales brukt:
 Kartleggingsverktøyet «Språkkompetanse i grunnleggende norsk» utgitt av
Utdanningsdirektoratet anbefales brukt for elever som følger læreplanen i
grunnleggende norsk. Kartleggingsresultatene legges inn i kartleggingsportalen;
CONEXUS -engage


TOSP - et kartleggingsverktøy som hjelper til med å skille ut de elevene som har
behov for særskilt språkopplæring. TOSP er i utgangspunktet ikke ment brukt til alle
tospråklige elever, men der skolen er i tvil om elevens kompetanse, ved overgang til
ordinær norskplan og ved vurdering av behov for spesialundervisning, dvs. at den
anbefales brukt på kartleggingsnivå 2.
TOSP skal brukes før en evt. oppmelding til PPT, kartleggingsnivå 3. (TOSP er frikjøpt i
Skien kommune til bruk i alle skoler, 3. – 10.kl)
 Nye utgaver foreligger pr. 2020 Trondhjemsmodellen
 Nya Lundmaterialet - kartlegging og vurdering av minoritetsspråklige elevers
norskferdigheter. (Kan anvendes for minoritetsspråklige barn opp til 11 – 12 år).
 Daglig norskprøven
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Carlsten
UDIR sine kartleggingsprøver på 1. -4. trinn
Nasjonale prøver 5. trinn
SOL – Systematisk Oppfølging av Lesing

På Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO sine hjemmesider finnes lenker til
ulike kartleggingsverktøy og til artikler og andre nettsteder som kan være nyttige for
tospråklig opplæring
Skolen legger inn tidsfrister og ulike kartleggingsdatoer for den tospråklige opplæringen i
skolens plan over kartlegging og resultatarbeid.

8.4 Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Overføring av relevant informasjon til ungdomsskolen med grunnlag i kartlegginger og rapporter
knyttet til språkutviklingsplanen. I elevens mappe ligger språkhistorieskjema, de viktigste
kartleggingsresultatene, enkeltvedtak og foreldrenes samtykke til særskilt tospråklig opplæring.
Overgangssamtaler for enkelt elever ved behov.
I forhold til søknad om ressurser for neste skoleår, sender barneskolen et oppsett over elever som på
7. trinn har særskilt språkopplæring til ungdomsskolene innen 1. desember. Ungdomsskolene fører
så elevene inn på sin søknad om ressurser for neste skoleår.

8.5 Nye elever fra andre skoler
Gjennomgang av medfølgende dokumenter. Foreldresamtale, barnets språkhistorie fylles ut dersom
dette ikke er gjort på skolen der eleven kommer fra.
Behov for videre kartlegging og særskilt tospråklig opplæringstilbud vurderes. Foreldrene må
samtykke, enkeltvedtak må ev. fattes.
Det utarbeides en plan for språkopplæring, læringsmål og tiltak.

8.6 Overgang fra Velkomstklasse til ordinær grunnskole
Velkomstklassen er en forsterket enhet under Lunde barneskole og Mæla ungdomsskole. Elevene
kan få sitt skoletilbud i Velkomstklassen i inntil to år, men som regel blir de i Velkomstklassen i ca. ett
år. Tilbudet er fleksibelt og tilpasses elevens individuelle behov, alt avhengig av tidligere skolegang og
språkferdigheter. Overgang til elevens hjemmeskole skjer etter individuell vurdering.
En god overgang mellom skolene er viktig for eleven. Skolene samarbeider om en overgangsplan. Fra
Velkomstklassen er det leder som har ansvaret. Før overgangen finner sted, skal eleven som regel
hospitere på hjemmeskolen sin i noen dager i noen uker (som regel i 2-3 uker). Enten rett før eller
rett etter overgangen arrangeres et overgangsmøte på hjemmeskolen for å sikre at all relevant
informasjon om eleven videreformidles.
Eleven kartlegges med Kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk for språklige minoriteter fra
Utdanningsdirektoratet. Dersom mulig brukes relevante kartleggingsprøver i lesing, engelsk og
regning etter individuell vurdering. Det utarbeides en avsluttende pedagogisk rapport som
oversendes hjemmeskolen.
Overgang fra Velkomst til ungdomsskole (også Velkomst ved Mæla ungdomsskole)
10

Begge skolene er ansvarlige for at eleven får en god overgang. Hjemmeskolen er ansvarlig for å sende
relevant informasjon om møter med foresatte, valgfag og «Bli kjent-dag» på ungdomsskolen i god tid
i forveien.
Det arrangeres et overgangsmøte mellom skolene, slik beskrevet ovenfor.

9. PROSEDYRE FOR TILDELING AV RESSURSER
Det er elevens kunnskaper i norsk som danner grunnlaget for søknad om timer til særskilt tospråklig
opplæring. Det er en forutsetning at de elevene det søkes om timer til tospråklig fagopplæring for
også har et behov for særskilt norskopplæring. Tospråklige elever det søkes timer til må være grundig
kartlagt og vurdert til å ha behov for særskilt tospråklig opplæring. De foresatte må samtykke.
Skolene sender en begrunnet søknad om timer til særskilt tospråklig opplæring på gjeldende skjema
(jf. rundskriv med søknadsskjema som sendes ut fra SPT i hvert år i november med frist 15.12).
Skolene får timer til særskilt norskopplæring sammen med den årlige budsjettildelingen. Timer til
tospråklig fagopplæring tildeles som lærertimer med egen tospråklig lærer.

Varigheten av tospråklig fagopplæring vil variere for den enkelte elev, men praksis i Skien
Kommune har vært at dette ikke gis utover 6 år i b-hage /grunnskole dersom det ikke er helt
spesielle behov. Det er resultat av kartlegginger som er grunnlaget for tilbud om tospråklig
fagopplæring
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