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7. ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUDET I GRUNNLEGGENDE NORSK VED 

NÆRSKOLEN 

7.1. INNLEDNING. 

Viser til vedtak i Molde kommunestyre 28.03.2019 i sak om skolebruksplan for perioden 2020-2025: 

 

«Skolebruksplan for Molde kommune må revideres i forbindelse med etablering av nye Molde 

kommune.  Som en del av revisjonen bør følgende elementer inngå: 

Skolebruksplanen for planperioden inneholder en analyse av muligheten for å fordele elevene i 

innføringsklassene til sine nærområder. Skolebruksplanen for planperioden inneholder en oversikt 

over det totale opplæringstilbudet i kommunen.» 

 

Slik vil spørsmålet om fremtidig organisering av grunnleggende norsk i Molde kommune bli en del av saken 

med revisjon av skolebruksplanen for kommunene.  Saken kommer til politisk behandling våren 2021. 

 

Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har etter opplæringslova § 2-8 rett til 

særskilt opplæring i norsk til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen.  

Organisering av et eget innføringstilbud for nyankomne elever er omtalt i §2-8 siste ledd: 

«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» 

Kartlegging av elevenes norskferdigheter skal gjennomføres ikke bare før det fattes vedtak om rett til å få 

særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 ,men også underveis i opplæringen. Dette har 

sammenheng med lovens intensjon om at retten til særskilt språkopplæring skal være en overgangsordning 

frem til full deltakelse i ordinær opplæring, og følger av at rettigheten opphører når eleven har tilstrekkelige 

ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen. 

Mål for tilbudet: 

• Målet med innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg tilstrekkelig norsk til å følge 
den ordinære opplæringen i norsk skole og nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet. (veileder Udir.) 

• Eleven skal lære å tale, lytte, lese og skrive (nivå 2, læreplan i grunnleggende norsk) 

• Eleven skal lære om norsk skole, samfunn og kultur samtidig som de lærer norsk 
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• Opplæringen i grunnleggende norsk og fag kombineres straks det er mulig 

• Den særskilte språkopplæringen gir flerspråklige elever større muligheter til å lykkes 

7.2. HISTORIKK: 

Siden skoleåret 2009-2010 har elever som er nyankomne til Norge fått tilbud om språkopplæring i 

innføringsklassen ved Sellanrå skole. Dette tilbudet begynte som et tilbud for elever på 5. – 7. trinn fra de 

fem barneskolene i sentrum, men ble etter hvert utvidet til å gjelde elever fra og med 3. trinn.  Elever på 1. 

og 2. trinn fikk tilbud på sin nærskole. 

Nyankomne minoritetsspråklige elever meldes inn ved nærskolen de hører til. Der mottar foreldrene 

informasjon om kommunes innføringstilbud for minoritetsspråklige elever.  Ifølge opplæringsloven er det 

foreldrene som velger opplæringstilbud for sine barn. De kan velge innføringstilbudet ved utvalgte skoler 

eller et opplæringstilbud ved nærskolen. Dersom foreldrene velger opplæring ved nærskolen, vil elevene 

kun motta et begrenset antall timer med særskilt norskopplæring.    

Om foreldrene ønsker å søke barnet inn ved innføringstilbudet, gjøres dette i samarbeid med ledelsen ved 

nærskolen.  

Et innføringstilbud er et overgangstilbud. Det er kartlegging av elevenes språklige ferdigheter som avgjør 

når eleven kan tilbakeføres til nærskolen. De fleste elever er klar etter 1-1,5 år. I noen spesielle tilfeller vil 

elever trenge 2 år i innføringstilbudet. 

Fra 1. august 2012 ble det opprettet innføringsklasse for ungdomstrinnet lagt til Bekkevoll ungdomsskole. 

Våren 2014 ble det også iverksatt innføringsklasser for 1. og 2. trinn ved både Sellanrå og Langmyra 

skoler. 

Med utgangspunkt i hvor de fleste elevene bor som har hatt behov for innføringstilbud, er det 

sentrumsskoler som har hatt dette tilbudet i gml. Molde.  En har drøftet dette med de andre skolene, og en 

har vurdert det som uaktuelt å transportere elever på barnetrinnet fra skolen i distriktene til sentrum.  

Gjennomgående har en mindre klasser på barnetrinnet ved disse skolene og en har samlet sett vurdert det 

slik at en kunne etablere et forsvarlig tilbud for aktuelle elever.  Når det gjelder elever på ungdomstrinnet, 

har de i prinsippet hatt mulighet for å få sitt tilbud ved Bekkevoll ungdomsskole.  Dette har vært vurdert i 

hvert enkelt tilfelle opp mot det tilbudet en kan gi ved hjemmeskolen.  Ved eventuelt tilbud i sentrum vil 

elevene få ekstra lang skolevei og kommunen får økte skysskostnader. 

Denne elevgruppen har også fått tilrettelagt oppfølging ved Midsund skole og Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole.  Organiseringen ved disse skolen har i større grad vært integrert i den ordinære 

opplæringen enn i de tre sentrumsskolene. Midsund skole har hovedsakelig hatt ressurser fra egen ramme 

mens Eidsvåg barne- og ungdomsskole også har hatt tilskudd fra integreringstilskuddet, ca. 1. mill. pr. år. 

7.3. STATUS VÅREN 2021: 

Innføringstilbudet ved de tre skolene i sentrum, Bekkevoll ungdomsskole, Sellanrå skole og Langmyra 

skole driftes i samsvar med tidligere struktur våren 2021, men en har tilpasset driften siden mottaket av 

nyankomne elever som er aktuelle for et slikt tilbud har gått ned.  
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De økonomiske rammene for skoleområdet for oppfølging av tilbudet er likevel vesentlig endret fra 2019 og 

2020. I 2019 ble det overført 4. mill. fra integreringstilskuddet til skoleområdet i tidligere Molde kommune 

som delfinansiering av innføringstilbudet ved de tre sentrumsskolene.  I tidligere Nesset kommune ble 

skoleområdet styrket med 1. mill. fra integreringstilskuddet for oppfølging av grunnleggende norsk.  

Etter som mottaket av flyktninger har blitt redusert det siste årene, har det også blitt nødvendig å redusere 

overføringen fra integreringstilskuddet til skoleområdet. I 2020 ble tilskuddet samlet for skolene redusert til 

3 mill. og avviklet fra 2021. Driftssituasjonen i 2020 ble også etter hvert ekstra krevende og uoversiktlig 

pga. pågående pandemi, og dermed fordret tilpasninger på alle områder. Koordinator ved innføringstilbudet 

gikk over i annen jobb sommeren 2020 og driften ble tilpasset ved å ta bort denne funksjonen. 

 

Våren 2020 var det 28 elever i innføringstilbudet samlet ved de tre skolene Bekkevoll, Langmyra og 

Sellanrå.  Fra høsten 2021 vil et eventuelt tilbud se ut til å bli ca. 7 elever ved Bekkevoll ungdomsskole, 6-8 

elever ved Langmyra skole og 6 elever ved Sellanrå skole. 

 

Når det gjelder innføringstilbud og organisering, har det vært brukt ulike modeller i ulike kommuner. 

1. I den mest integrerte formen får eleven tilpasset opplæring og særskilt språkopplæring i et ordinært 
opplæringstilbud. 

2. I et delvis integrert tilbud går eleven i en ordinær klasse ved en ordinær skole, men får deler av 
opplæringen i en innføringsgruppe. 

3. En mer sentralisert løsning innebærer at tilbudet i innføringsklasse gis ved utvalgte skoler i 
kommunen. Dette innebærer at enkelte skoler har ansvar for innføringstilbudet for et eller flere 
klassetrinn. 

4. Kommunens innføringstilbud er samlet ved én eller flere skoler, som kun tilbyr opplæring til 
nyankomne elever. 

I Molde kommune har modellene 1-3 vært i bruk ved ulike skoler. Modell 1 ved Midsund og Eidsvåg barne- 

og ungdomsskoler, modell to ved Langmyra skole og modell tre ved Sellanrå skole og Bekkevoll 

ungdomsskole. 

7.4. FREMTIDIG ORGANISERING 

Vi registrerer at mange av de elevene som er tilflyttet de siste årene, fortsatt har utfordringer med å følge 

den ordinære opplæringen i klassene.  I skoleåret 2020/21 har kommunen 197 elever som får tilbud om 

grunnleggende norsk.  Slik blir det viktig å arbeide for å styrke denne delen av opplæringen ved de ulike 

skolene i kommunene.  

Utdanningsdirektoratet har fått utarbeidet en evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud, 

rapporten ble fremlagt i 2016. 

 

Evalueringen viser at mange skoler har funnet gode ordninger for organisering og innhold i særskilt 

språkopplæring, men at det er store forskjeller mellom skoler og kommuner. 
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Gjennomgående blir innføringstilbud, både i grunnskole og i videregående opplæring, vurdert som en svært 

positiv ordning.  

Ifølge opplæringsloven kan elever delta i innføringstilbud i inntil to år. Evalueringen viser imidlertid at 

mange skoleeiere har valgt å avgrense innføringstilbudet til ett år, med begrunnelse om at det er viktig at 

elevene raskt integreres i ordinære klasser. Funn fra intervjuene tyder også på at både elever og deres 

foresatte i en del tilfeller ønsker overgang til ordinær opplæring så raskt som mulig.  Samtidig er det også 

mange eksempler på at ett år i innføringstilbud ikke er tilstrekkelig, særlig for elever med lite eller ingen 

skolegang. I 24 prosent av grunnskolen som deltok i undersøkelsen fikk nyankomne minoritetsspråklige 

elever tilbud om delvis integrert innføringstilbud. Elevene fikk opplæring i grunnleggende norsk i egne 

grupper, samtidig som elevene tilhørte ordinær klasse og fulgte undervisningen i enkelte fag. 

I delvis integrert innføringstilbud har eleven tilhørighet i ordinær klasse, men deler av opplæringen gis i 

egne grupper. Det er denne modellen en nå foreslår at Molde kommune bør ta i bruk.  Slik kan 

undervisningen i særskilt norsk inngå i det ordinære timetallet og timeplanen til elevene. 

Det foreligger ikke statistikk over skoleprestasjoner blant elever med vedtak om særskilt språk-opplæring 

og vi har derfor ikke grunnlag for å si hvorvidt særskilt språkopplæring og innførings-tilbud bidrar til at 

elevene fullfører og består opplæringen. Det fins imidlertid statistikk over gjennomstrømming i 

videregående opplæring og resultater på nasjonale prøver blant innvandrere og norskfødte med 

innvandrerbakgrunn. Disse tallene viser at innvandrere har høyere frafall i videregående opplæring enn 

befolkningen ellers. 

På grunn av en vesentlig nedgang av nyankomne elever og endring i de økonomiske rammevilkårene for 

tilbudet, vurderer en det som aktuelt å avvikle ordningen med innføringsklasser fra skoleåret 2021/2022.  

Elevene vil i stedet få opplæring i grunnleggende norsk ved sin nærskole, og slik vil de også i større grad 

kunne integreres i sitt nærmiljø.  Samlet sett er det viktig for kommunen å sikre minoritets-språklige elever 

et godt tilpasset opplæringstilbud fremover. 

 

 

 

 


