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STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
20.01.11 

SAK 1/11: 
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden. 
 
 

Innkalling 
 

Gruppe: Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter 

Møtested: NOK 6 

Møtedato/ -tid: Tirsdag 1. februar 2011 - kl 1215-1330 

Deltakere: Terje Kristoffersen, Kjersti Lothe Dahl, Rannveig Eriksen, Margrethe 
Kaarvaag, Eli Gundersen, Merethe Handegaard-Skeie, Eli K. Fosse,  
John Ivar Lindberg, Jørn Pedersen og Knut J. Tveit 

Sak  Tirsdag 1. februar 2011 Side 

1/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2 

2/11 Godkjenning av protokoll – Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter  
7. desember 2010. 

3-4 

3/11 Foreløpig årsoppgjør 2010. 5-9 

4/11 Foreldreundersøkelsen 2010 på Innføringsskolen (ifs). 10 

5/11 Utviklingsplan med Fokusområder 2011-2012. 11-12 

6/11 Styrkingsbehov på Innføringsskolen (IFS). 13-18 

7/11 Pågående og planlagt arbeid innen minoritetsfeltet i forhold til aktuelle lokaler 
og eventuell samlokalisering. 

19-24 

8/11 Hva skjer med Fagsystemet for voksenopplæringen? 25 

9/11 Kommunalt vedtatte leseprøver. 26-28 

10/11 Utvikling av lokal læreplan i basiskompetanse for voksne med manglende 
skolebakgrunn. 

29-32 

11/11 Eventuelt: 

Spørsmål til Kjersti Lothe Dahl angående framdriften i sak om inneklima  - 

varmepumpe og kjøling på Johannes Læringssenter (jf brev datert 27.09.10): 

Rektor på Johannes Læringssenter viser til vedtak i Styringsgruppen ved 

Johannes Læringssenter i sak 42/10: Inneklima - varmepumpe og kjøling. 

”Styringsgruppen tar saken til orientering og ber økonomisjefen ta saken 

videre.” 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden. 
 
Knut J. Tveit 
rektor 
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STAVANGER KOMMUNE 

Oppvekst og levekår 
Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
   08.12.2010 

SAK 2/11: 

GODKJENNING AV PROTOKOLL - STYRINGSGRUPPEN VED 

JOHANNES LÆRINGSSENTER 7. DESEMBER 2010 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner protokollen. 
 

Protokoll 
 

Gruppe: Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter 

Møtested: NOK 6 

Møtedato/ -tid: Tirsdag 7. desember 2010 - kl 1215-1330 

Deltakere: Terje Kristoffersen, Kjersti Lothe Dahl, Rannveig Eriksen, Margrethe 

Kaarvaag, Eli Gundersen, Merethe Handegaard-Skeie, Eli K. Fosse,  

John Ivar Lindberg og Knut J. Tveit 

Forfall:  

 

Sak nr: Tirsdag 7. desember 2010 

53/10 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
Vedtak (enstemmig) 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden. 

54/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL – STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES 
LÆRINGSSENTER 2. NOVEMBER 2010 
Vedtak (enstemmig) 

Styringsgruppen godkjenner protokollen. 

55/10 ØKONOMIRAPPORT PER 22. NOVEMBER 2010 
Vedtak (enstemmig) 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 

56/10 SKOLERUTEN 2011-2012 
Vedtak (enstemmig) 

Styringsgruppen godkjenner skoleruten 2011-2012. 

57/10 HANDLINGSPLAN 2011-2014 OG FOKUSOMRÅDER 2011-2012 
Vedtak (enstemmig) 
1. Styringsgruppen godkjenner Handlingsplan 2011-2014 og Fokusområder 

2011-2012 under forutsetning av at rektor innarbeider Styringsgruppens 
merknader i dokumentet. 

2. Styringsgruppen ber rektor vurdere å innføre suksessfaktorer jf. 
Kvalitetsplanen ”God, bedre, best”, samt minst ett resultatmål for barn, 
elever, og deltakere under hvert fokusområde. 
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Sak nr: Tirsdag 7. desember 2010 

58/10 MANDAT FOR ARBEIDET MED Å GJENNOMGÅ INNHOLD OG 
ORGANISERING AV OPPLÆRINGEN AV MINORITETSSPRÅKLIGE 

Vedtak (enstemmig) 

1. Styringsgruppen ber ”STYRINGSGRUPPA FOR OPPLÆRING PÅ 

MINORITETSFELTET” – heretter kalt ”LARSENUTVALGET” – vurdere 

oppfølgingen av punkt 3. i referat fra møte i Styringsgruppen 2. november 

2010:  
”Styringsgruppen JLS ber om at helhetlig læringsløp blir tatt med som 
del av mandatet til arbeidsgruppen.”  

Det vil si ivaretakelse av helheten mellom barnehage og opplæring i 
skolen. 

2. Styringsgruppen tar før øvrig saken til orientering. 

59/10 Eventuelt 

 Spørsmål fra Knut J. Tveit angående arbeidet med ny organisering av 
Flyktningseksjonen. Eli K. Fosse orienterte om foreløpige beslutninger, 
det videre arbeid og om opprettelse av en arbeidsgruppe som skal se på 
en framtidig struktur. Eli K. Fosse antydet at det vil være naturlig å ha en 
representant fra Johannes Læringssenter i denne arbeidsgruppen. 
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STAVANGER KOMMUNE 

Oppvekst og levekår 
Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
20.01.11 

SAK 3/11:  
FORELØPIG ÅRSOPPGJØR 2010 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

 
 

Hva saken gjelder 
Endelig årsoppgjør vil ikke være tilgjengelig før 12. februar 2011. Tallene i tabellen er per 
20. januar. I tillegg vil det være anordning av utgifter for 2010 tilsvarende kr 633.000. 
Vedlagt følger tabellene for de enkelte avdelingene etter ansvar og art. 
 

ANSVAR 
Regnskap 

d.d. 
Budsjett 

d.d. 
Avvik 
i kr. 

Forbruk 
d.d. i % 

Årsbudsjett 
 

Årsforbruk i 
% 

202520 Felleskostnader 26 135 151 21 334 000 -4 801 151 122,50 21 334 000 122,50 

202521 Voksenopplæring 10 641 077 11 945 000 1 303 923 89,08 11 945 000 89,08 

202522 Introduksjonsstønad 18 174 687 20 681 000 2 506 313 87,88 20 681 000 87,88 

202523 Grunnskole Barn Innføringskole 13 454 065 13 924 000 469 935 96,63 13 924 000 96,63 

202524 Innføringsbarnehagen 372 631 4 542 000 4 169 369 8,20 4 542 000 8,20 

202528 Førskole Flerspråklige Assistenter 5 588 626 3 398 000 -2 190 626 164,47 3 398 000 164,47 

202530 Grunnskole Flerspråklige Lærere 3 438 269 6 457 000 3 018 731 53,25 6 457 000 53,25 

t o t a l t 77 808 106 82 281 000 4 472 894 94,56 82 281 000 94,56 

 

OPPSUMMERING:  
1. FELLESKOSTNADER: På dette ansvaret hadde vi et merforbruk på om lag +22 %. 

Uten å gå for dypt i materien, vil vi gi noen eksempler på årsaken til dette 
merforbruket:  

 Lønnsutgifter (2,7 millioner kroner) som skulle vært på ansvar 
Voksenopplæring, ble våren 2010 ført på ansvar 202520 Felleskostnader.  

 Alle driftsutgiftene på senteret ble i hovedsak ført på Felleskostnader, uten 
noen ompostering av midler fra de andre ansvarene.  

 Alle kursmidlene i forbindelse med MIKS (kursing av alle ansatte) ble ført 
på Felleskostnader (1.1 millioner kroner).  

 Det var også budsjettert med salgsinntekter på kr 807.000 (art 16). Bare kr 
133.000 ble postert på dette ansvaret, mens det resterende ble ført som 
inntekter på Voksenopplæring. 

 På art 18 i budsjettet var det anslått kr 799.000 som inntekter. Ingen av 
disse inntektene kom på ansvar Felleskostnader, men ført som inntekter 
på ansvar Voksenopplæring. 
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2. VOKSENOPPLÆRING: Samlet sett hadde området et mindreforbruk på om lag  
-11 %. En av grunnene var blant annet feilføring av lønn (jf punkt 1). I tillegg hadde 
dette området store inntekter i 2010. Lønnsutgiftene var på over 52 millioner kroner 
og inntektene utgjorde nærmere 47 millioner. I forhold til lønnsbudsjettet økte 
merforbruket på lønn med 66 %. Samtidig økte inntektene med hele 123 % i forhold til 
inntektsbudsjettet for 2010. Senteret hadde med andre ord stordriftsfordeler i 2010 
som langt overskred budsjettprognosene.  
Voksenopplæringen er delt inn i følgende avdelinger: 

 NORSKAVDELING: Dette er den største avdelingen og er finansiert gjennom 
øremerkede midler - per capita og overgangsordningen som opphørte  
1. september 2010. I tillegg er det ulike former for betalingskurs og salg av 
tjenester til andre kommuner. Blant annet kjøper kommunene Randaberg og 
Rennesøy plasser på introduksjonsprogrammet.  

 GRUNNSKOLE VOKSNE: Denne avdelingen blir delvis finansiert gjennom 
kommunale overføringer og av øremerkede midler (introduksjonsdeltakere på 
grunnskoleopplæring og enslige mindreårige asylsøkere i alderen 16-18 år). 

 SPESIALAVDELING: Denne avdelingen er finansiert av kommunale midler og 
noe salg av tjenester til andre kommuner. 

3. INTRODUKSJONSSTØNAD: Dette ansvaret inneholder kun stønad til nyankomne 
flyktninger i introduksjonsprogrammet. Som det framgår av tabellen hadde vi et 
mindreforbruk på -12 % (2,5 millioner kroner). Tabellen under viser deltakertallet 
fordelt på alle månedene i 2010. Som det framgår av tabellen hadde vi i snitt 140 
deltakere i 2010. Tildelt budsjett ga oss 137 plasser med full introduksjonsstønad. 
Imidlertid var 20-25 % av introduksjonsdeltakerne i alderen 18-25 år. Disse fikk en 
redusert stønad (kr 50.000 mindre utbetalt i året), og dette er forklaringen på 
mindreforbruket i 2010. 
 

MÅNED ANTALL MÅNED ANTALL 

Januar 144 Juli 158 

Februar 150 August 133 

Mars 152 September 122 

April 146 Oktober 122 

Mai 146 November 126 

Juni 157 Desember 128 

Gjennomsnitt i 2010 140 introduksjonsdeltakere 
 
 

4. GRUNNSKOLE BARN – INNFØRINGSSKOLEN: Da signalene om ”OMSTILLING 
2010” kom i 2009 begynte vi prosessen med omlegging og justering av 
bemanningen. Antall timer til elevene ble tilpasset Kunnskapsløftets norm om fag og 
timefordeling. Morsmålsopplæring og fagopplæring på morsmålet ble organisert i 
blokker. I tillegg ble arbeidstidsordningen for skoleåret 2010-2011 justert i forhold til 
årsrammen til de ansatte på avdelingen. Resultatet for 2010 var at avdelingen hadde 
et lite merforbruk på kr 290.000. Dette ble delvis kompensert med inntekter  
(kr 248.000) fra Fylkesmannen på grunn av asylbarn som gikk på Innføringsskolen. 
Refusjon sykepenger og svangerskapspermisjoner utgjorde totalt kr 860.000. Totalt 
hadde Innføringsskolen et mindreforbruk på kr 470.000 (-3,4 %). 
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5. INNFØRINGSBARNEHAGEN & FLERSPRÅKLIGE ASSISTENTER: Disse to 
ansvarene må sees under ett. I 2010 ble førskolen delt inn i to ansvar, men på grunn 
av feilføringer hadde overføringene blitt fordelt feil. Samlet sett hadde førskolefeltet et 
mindreforbruk tilsvarende 2,3 millioner kroner. Imidlertid lå aktivitetsnivået på 
”budsjettnivået”. Lønnsbudsjettet på begge ansvar hadde et merforbruk på kr 14.000. 
Det var med andre ord ”inntektssiden” som ga det store mindreforbruket - samt 
følgende faktorer: 

o Dersom flerspråklige assistenter var syke ble det ikke satt inn vikarer (refusjon 
sykepenger var kr 432.000). 

o I forbindelse med svangerskapspermisjoner fikk vi ikke alltid inn vikarer som 
dekket språket til vedkommende. Stillinger ble dermed stående ubesatt i 
perioder (refusjon svangerskapspermisjoner var kr 488.000). 

o En flerspråklig assistent ble sagt opp i august 2010. Da signalene kom om 
nedbemanning tilsvarende 1 stilling på basen for flerspråklige assistenter (jf 
Handlings- og økonomiplan 2011-2014), ble denne stillingen stående ubesatt. 

6. GRUNNSKOLE FLERSPRÅKLIGE LÆRERE: På samme vis som med 
Innføringsskolen hadde vi en omlegging og justering av bemanningen. I tillegg førte vi 
et mer rigid budsjettregime på ”utlån” av flerspråklige lærere til andre avdelinger. 
Voksenopplæringen trengte flerspråklige lærere i ”Samfunnskunnskap på et språk 
deltakere forstår”, Innføringsskolen hadde behov for flerspråklige lærere i morsmål og 
fagopplæring på morsmålet og Grunnskole voksne brukte flerspråklige lærere i 
fagopplæringen. Lønnsutgiftene ble dermed splittet opp etter hvor stor del av stillingen 
som ble brukt på andre avdelinger. Arbeidstidsordningen for 2010-2011 ga de 
flerspråklige lærerne samme årsramme som den sentrale avtalen tilsier (jf SFS 2213). 
Antall ansatte ble redusert uten at dette medførte mindreinntekter. Dermed ble nivået 
på ”salget” av morsmål og tospråklige fagopplæring tilsvarende budsjettet for 2010, 
mens lønnsbudsjettet hadde et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner. Praksis i 
forbindelse med sykdom var lik den vi hadde på Basen for flerspråklige assistenter – 
ingen vikarer ble satt inn når flerspråklige lærere var syke (refusjon sykepenger var 
kr 375.000 i 2010). 
 
 

KONKLUSJON: 

Da signalene om ”trangere” tider kom i 2009, satte senteret i gang en forsiktig ”hestekur”. 

Resultatene av denne prosessen vises nå i årsoppgjøret for 2010. Tiltakene som ble gjort 

medfører at senteret er bedre i stand til å ta de utfordringene som kommer i 

budsjettreduksjonene i 2011 og 2012.  

 

Samlet sett hadde Johannes Læringssenter på det foreløpige årsoppgjøret for 2010 et 

mindreforbruk tilsvarende 4,5 millioner kroner (-5,44 %). Tar man hensyn til 

mindreforbruket på introduksjonsstønaden på 2,5 millioner kroner og anordningen av 

utgifter tilsvarende 633.000 kroner, var mindreforbruket på de ”aktive” ansvarene kr 1,3 

millioner kroner eller -1,62 % av budsjettet for 2010.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 
Knut J. Tveit 
rektor 
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ANSVAR 202520 – FELLESKOSTNADER 

SENTERDRIFT 
Regnskap 

d.d. 
Budsjett d.d. 

Avvik 
i kr. 

Forbruk d.d. i 
% 

Årsbudsjett 
 

Årsforbruk i 
% 

10 lønn og sosiale utgifter 11 637 755 8 977 000 -2 660 755 129,64 8 977 000 129,64 

11 kjøp varer/tjen.som inngår  13 403 662 11 117 000 -2 286 662 120,57 11 117 000 120,57 

12 kjøp varer/tjen.som inngår  2 125 132 1 731 000 -394 132 122,77 1 731 000 122,77 

13 kjøp av tjen. som erstatter 9 499 977 000 967 501 0,97 977 000 0,97 

14 overføringer 3 343 951 3 979 000 635 049 84,04 3 979 000 84,04 

15 finansutgifter 2 080 735 0 -2 080 735 0,00 0 0,00 

16 salgsinntekter -133 105 -807 000 -673 895 16,49 -807 000 16,49 

17 overføringer med krav til m -4 253 252 -3 841 000 412 252 110,73 -3 841 000 110,73 

18 overføringer uten krav til  0 -799 000 -799 000 0,00 -799 000 0,00 

19 finansinntekter -2 079 226 0 2 079 226 0,00 0 0,00 

t o t a l t 26 135 151 21 334 000 -4 801 151 122,50 21 334 000 122,50 

ANSVAR 202521 – VOKSENOPPLÆRING 

VOKSENOPPLÆRING Regnskap d.d. Budsjett d.d. 
Avvik 
i kr. 

Forbruk d.d. i 
% 

Årsbudsjett 
 

Årsforbruk 
i % 

10 lønn og sosiale utgifter 52 674 064 31 733 000 -20 941 064 165,99 31 733 000 165,99 

11 kjøp varer/tjen.som inngår  3 003 761 603 000 -2 400 761 498,14 603 000 498,14 

12 kjøp varer/tjen.som inngår  240 992 150 000 -90 992 160,66 150 000 160,66 

14 overføringer 1 357 852 338 000 -1 019 852 401,73 338 000 401,73 

16 salgsinntekter -5 798 683 -208 000 5 590 683 2 787,83 -208 000 2 787,83 

17 overføringer med krav til m -40 801 972 -20 671 000 20 130 972 197,39 -20 671 000 197,39 

18 overføringer uten krav til m -35 000 0 35 000 0,00 0 0,00 

19 finansinntekter 63 0 -63 0,00 0 0,00 

t o t a l t 10 641 077 11 945 000 1 303 923 89,08 11 945 000 89,08 

ANSVAR 202522 – INTRODUKSJONSSTØNAD 

INTRODUKSJONSSTØNAD Regnskap d.d. Budsjett d.d. 
Avvik 
i kr. 

Forbruk d.d. i 
% 

Årsbudsjett 
 

Årsforbruk i 
% 

10 lønn og sosiale utgifter 18 202 526 20 681 000 2 478 474 88,02 20 681 000 88,02 

11 kjøp varer/tjen.som inngår  99 0 -99 0,00 0 0,00 

14 overføringer 14 0 -14 0,00 0 0,00 

16 salgsinntekter -27 938 0 27 938 0,00 0 0,00 

17 overføringer med krav til m -14 0 14 0,00 0 0,00 

Total 18 174 687 20 681 000 2 506 313 87,88 20 681 000 87,88 
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ANSVAR 202523 - GRUNNSKOLE BARN – INNFØRINGSSKOLE 

GRUNNSKOLE BARN 
INNFØRINGSSKOLE 

Regnskap 
d.d. 

Budsjett d.d. 
Avvik 
i kr. 

Forbruk d.d. i 
% 

Årsbudsjett 
 

Årsforbruk 
i % 

10 lønn og sosiale utgifter 14 212 192 13 924 000 -288 192 102,07 13 924 000 102,07 

11 kjøp varer/tjen.som inngår  281 108 72 000 -209 108 390,43 72 000 390,43 

12 kjøp varer/tjen.som inngår  94 552 3 000 -91 552 3 151,73 3 000 3 151,73 

14 overføringer 41 575 87 000 45 425 47,79 87 000 47,79 

17 overføringer med krav til m -1 175 362 -162 000 1 013 362 725,53 -162 000 725,53 

t o t a l t 13 454 065 13 924 000 469 935 96,63 13 924 000 96,63 

ANSVAR 202524 OG 202528 INNFØRINGSBARNEHAGEN OG BASE FLERSPRÅKLIGE 
ASSISTENTER 

INNFØRINGSBARNEHAGEN 
Regnskap 

d.d. 
Budsjett d.d. 

Avvik 
i kr. 

Forbruk d.d. i 
% 

Årsbudsjett 
 

Årsforbruk 
i % 

10 lønn og sosiale utgifter 4 773 580 4 537 000 -236 580 105,21 4 537 000 105,21 

11 kjøp varer/tjen.som inngår  84 691 72 000 -12 691 117,63 72 000 117,63 

12 kjøp varer/tjen.som inngår  99 435 8 000 -91 435 1 242,94 8 000 1 242,94 

14 overføringer 34 024 20 000 -14 024 170,12 20 000 170,12 

16 salgsinntekter -1 410 0 1 410 0,00 0 0,00 

17 overføringer med krav til m -3 787 358 -95 000 3 692 358 3 986,69 -95 000 3 986,69 

18 overføringer uten krav til m -830 331 0 830 331 0,00 0 0,00 

t o t a l t 372 631 4 542 000 4 169 369 8,20 4 542 000 8,20 

BASE FLERSPRÅKLIGE   
ASSISTENTER 

Regnskap 
d.d. 

Budsjett d.d. 
Avvik 
i kr. 

Forbruk d.d. i 
% 

Årsbudsjett 
 

Årsforbruk 
i % 

10 lønn og sosiale utgifter 7 267 994 7 491 000 223 006 97,02 7 491 000 97,02 

11 kjøp varer/tjen.som inngår  67 989 152 000 84 011 44,73 152 000 44,73 

14 overføringer 4 132 227 000 222 868 1,82 227 000 1,82 

15 finansutgifter 141 144 0 -141 144 0,00 0 0,00 

17 overføringer med krav til m -1 751 489 -4 472 000 -2 720 511 39,17 -4 472 000 39,17 

19 finansinntekter -141 144 0 141 144 0,00 0 0,00 

t o t a l t 5 588 626 3 398 000 -2 190 626 164,47 3 398 000 164,47 

ANSVAR 202530 - GRUNNSKOLE BARN – FLERSPRÅKLIGE LÆRERE 

GRUNNSKOLE BARN 
 FLERSPRÅKLIGE LÆRERE 

Regnskap 
d.d. 

Budsjett d.d. 
Avvik 
i kr. 

Forbruk d.d. i 
% 

Årsbudsjett 
 

Årsforbruk 
i % 

10 lønn og sosiale utgifter 17 403 381 19 882 000 2 478 619 87,53 19 882 000 87,53 

11 kjøp varer/tjen.som inngår  202 579 505 000 302 421 40,11 505 000 40,11 

14 overføringer 431 74 000 73 569 0,58 74 000 0,58 

17 overføringer med krav til m -14 166 122 -14 002 000 164 122 101,17 -14 002 000 101,17 

t o t a l t 3 438 269 6 457 000 3 018 731 53,25 6 457 000 53,25 
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STAVANGER KOMMUNE 

Oppvekst og levekår 
Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
20.01.11 

SAK 4/11:  
FORELDREUNDERSØKELSEN 2010 PÅ INNFØRINGSSKOLEN   
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 

 

Hva saken gjelder 
Vedlagt følger resultatene fra foreldreundersøkelsen 2010 grafisk fremstilt per indikator. 
Den grafiske presentasjonen viser Johannes Læringssenter sine resultater sammenlignet 
med gjennomsnittet for Stavanger samlet og kommunens målkrav. Svarprosenten var 
52,1 %. 

 
Johannes Læringssenter får gode tilbakemeldinger i foreldreundersøkelsen. Vi skårer 
over snittet for Stavangerskolen på nesten alle måleindikatorer. Vi er svært godt fornøyd 
med resultatene, og vi vil takke alle foresatte som på denne måten gir nyttig 
tilbakemelding og innspill til å videreutvikle Johannes Læringssenter.  
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
Knut J. Tveit 
rektor 
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STAVANGER KOMMUNE 

Oppvekst og levekår 
Johannes Læringssenter 

 
Saksfremlegg 

10.01.11 

 
SAK 5/11:  
UTVIKLINGSPLAN MED FOKUSOMRÅDER 2011-2012 

 

Forslag til vedtak:  
Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

 
 

Hva saken gjelder 
I sak 57-10 HANDLINGSPLAN 2011-2014 OG FOKUSOMRÅDER 2011-2012 ble det 
vedtatt følgende: 
 

1. Styringsgruppen godkjenner Handlingsplan 2011-2014 og Fokusområder 
2011-2012 under forutsetning av at rektor innarbeider Styringsgruppens 
merknader i dokumentet. 

2. Styringsgruppen ber rektor vurdere å innføre suksessfaktorer jf. 
Kvalitetsplanen ”God, bedre, best”, samt minst ett resultatmål for barn, elever, 
og deltakere under hvert fokusområde. 

 
Sammen med Kulturskolen har Johannes Læringssenter et eget avsnitt i kommunens 
Handlings- og økonomiplan 2011-2014. På bakgrunn av dette har rektor vurdert at 
planen som ble presentert på forrige Styringsgruppemøte i større grad er en 
utviklingsplan med ulike satsingsområder. Utviklingsplanen er tenkt som et 
skoleringsdokument og et styringsdokument for det indre liv på Johannes Læringssenter i 
perioden 2011-2012.  
 
Vi har innarbeidet så langt som råd er de merknadene, forslagene til endringer og 
tilføyelser som kom fra medlemmene i Styringsgruppen. Faglederne har i tillegg fått 
ansvar for å få ett resultatmål for førskolebarn, elever og deltakere under hvert 
fokusområde.  
 
Utviklingsplanen er en rullerende plan som skal evalueres og justeres hvert år. I 
evalueringen høsten 2011 må vi vurdere å innføre suksessfaktorer på lik linje med de 
andre grunnskolene i Stavanger (jf Kvalitetsplanen ”God, bedre, best”). I tillegg er det 
nedsatt ulike arbeidsgrupper som ser på minoritetsområdet, noe som kan påvirke både 
dagens organisering og tilbudet til våre brukere. Resultatene og føringene til disse 
arbeidsgruppene må tas med i evalueringen og justeringen av den nåværende 
Utviklingsplanen.  
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Følgende arbeidsgrupper vil i løpet av 2011 avslutte sitt arbeid: 
 

 Evaluering av basen for flerspråklige assistenter og rådgivende team på 
Førskolefeltet. 

 Larsenutvalget som skal se på innhold og organisering av opplæringen av 
minoritetsspråklige grunnskoleelever. 

 Arbeidsgruppe som skal se på framtidig organisering av Flyktningseksjonen. 

 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 
 
Trykt vedlegg: 

Utviklingsplan med Fokusområder 2011-2012 
 
 

Knut J. Tveit 
rektor 
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STAVANGER KOMMUNE 

Oppvekst og levekår 
Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
20.1.2011 

 

SAK 6/11:  
RESSURSOMFANG I FORHOLD TIL ELEVGRUNNLAG OG –BEHOV 
PÅ INNFØRINGSSKOLEN (IFS). 

 
Forslag til vedtak: 
1. Saken oversendes Larsenutvalget til videre behandling. 
2. Styringsgruppen tar for øvrig saken til orientering. 

 

 
 

Hva saken gjelder 
Innledning 

Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter har på flere møter stilt spørsmålstegn med 
budsjettet på senterets grunnskole (Innføringsskolen) sett i forhold til budsjettene andre 
grunnskoler i Stavanger får med tilsvarende elevtall. I denne saken vil vi forsøke å 
redegjøre for ressurstilfang og ressursbehov ved Innføringsskolen. Vi vil i tillegg gi 
eksampler på hvordan ressursene brukes, og hvorfor grunnleggende norskopplæring for 
barn på 1.-7. årstrinn krever et noe større ressurstilfang enn ordinær opplæring.  
 
Lovgrunnlag 

Opplæringen ved Innføringsskolen (IFS) er regulert av Kunnskapsløftet og fag- og 
timefordelingen, gitt i vedlegg til rundskriv Udir-08-2010. Alle elevene ved 
Innføringsskolen har enkeltvedtak etter Opplæringslovas § 2.8. Alle elevene følger 
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, og ikke den ordinære Læreplan 
i norsk. Elevene er delt inn etter både alder og norskferdigheter. Dette er en inndeling 
som lar seg gjøre på grunn av det relativt høye elevtallet ved Innføringsskolen. Alle 
foresatte får ved registrering på IFS en orientering om opplæringstilbudet på et språk de 
forstår.  
 
Mottak av nye elever 
Det kommer kontinuerlig nye elever til IFS. Høsten 2010 startet vi med 90 elever, og i 
desember var tallet økt til 139. Denne økningen fordeles utover semesteret i bølger, men 
i snitt vil dette si 2-3 nye elever per uke. Flesteparten av elevene er innvandrere, men  
10-15 % er asylsøkere og flyktninger (foreldrenes oppholdsgrunnlag). De færreste av 
elevene har med seg skriftlig informasjon om tidligere skolegang, så dette er informasjon 
vi i registreringen får muntlig fra foresatte. I registreringsintervjuet blir det foretatt en 
testing av leseferdigheter på morsmålet, samt at registrerer prøver, i den grad det er 
mulig, å få et inntrykk av ferdigheter i matematikk. Ved behov foretar også morsmålslærer 
en mer grundig kartlegging av elevens ferdigheter på morsmålet.  
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I desember 2010 hadde IFS 139 elever. 31 av disse ble overført til sin hjemmeskole i 
løpet av årsskiftet. Per i dag er det 102 elever registrert ved IFS, og de fordeler seg slik i 
forhold til 25 språk og alder:  
 
SPRÅK (LAND) ANTALL FORDELING PÅ ÅRSTRINN 

1.  
årstrinn 

2. 
årstrinn 

3.-4. 
årstrinn 

5.-7. 
årstrinn 

polsk 36 7 9 8 10 

chin (Myanmar) 5 2  2 1 

tagalog (Filippinene) 3 1   2 

latvisk  2 1 1   

engelsk (diverse land) 5 2 1 1 1 

tigrinja (Eritrea) 4 1 1 1 1 

thai 10 1 2 2 5 

arabisk (diverse land) 3 1 1 1  

vietnamesisk  1 1    

tysk (Tyskland) 2 1  1  

tsjetsjensk 1 1    

litauisk  12 2 1 4 5 

spansk (diverse land) 5 2 1  2 

ewe (Togo) 1 1    

rumensk  3  2  1 

somali  3  1 1 1 

dari (Afghanistan)  2   1 1 

russisk 2   1 1 

mandarin (Kina) 2    2 

urdu (Pakistan) 1    1 

portugisisk (Brasil) 1    1 

SUM 102 24 20 23 35 

 
Enkeltvedtak og gruppestørrelse 

Å lære et nytt språk er minst like krevende for barn som for voksne. I og med at IFS er 
forpliktet i forhold til Kunnskapsløftet, er barna også nødt til å forholde seg til faglige 
utfordringer på et språk de ikke forstår. Lærerne på IFS tilrettelegger opplæringen i sin 
helhet i henhold til § 2.8. for å sikre at elevene får læringsutbytte av undervisningen. For å 
kunne klare dette, er de avhengig av at gruppestørrelsen ikke overstiger 12-14 elever, 
men snarere ligger på 8-10 elever per gruppe. Ettersom alle elevene på IFS har 
enkeltvedtak etter Opplæringslova, gir dette en god ivaretakelse av elevene, både når det 
gjelder trivsel, arbeidsro og læringsutbytte, noe som også siste års brukerundersøkelse 
viste1.  
 
I tillegg til norskopplæringen får elevene 1-2 timer i uka med tospråklig fagopplæring og  
1 time morsmålsopplæring. Elever med morsmål vi ikke har morsmålslærer på, får i 
stedet ekstra norskopplæring i de timene de andre elevene på trinnet har TFO og MMO.  
1-2 timer TFO kan bidra til å gjøre opplæringssituasjonen for elevene lettere, men 
oppleves ikke på noen måte som tilstrekkelig. 

                                                   
1
 Snitt på 7 indikatorer (helhetlig vurdering, trivsel, arbeidsro, lærerens rolle, elevens kompetanse, 

skolens ledelse og samarbeid hjem-skole) var 81,4 for IFS, mot 72,6 for Stavangerskolen for øvrig. 
Selv om svarprosenten var 52,1 for IFS, gir dette likevel en pekepinn.  
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Læringsoppgave 

Flere faktorer påvirker språkinnlæring både hos barn og voksne. Noen av disse er 
morsmål, alder, motivasjon, læringsstrategier, kommunikasjonsstrategier, tidligere 
skolegang, læringshistorie, holdninger til målkulturen og målspråket. Det kan være 
vanskelig å isolere enkeltfaktorer, men uten tvil er alder, morsmål, tidligere skolegang og 
læringshistorie faktorer som i stor grad påvirker arbeidet ved IFS.  
 
Holdninger til målspråket er også viktig for enkelte av elevene. Mange trenger tid for å 
innfinne seg psykisk med at de er i et nytt land, fjernt fra familie, venner og vante 
omgivelser. De kan ha vanskelig for å akseptere situasjonen, all den tid det ikke er de 
som har foretatt et valg om å flytte til Norge. Disse reaksjonene kommer like ofte hos 
innvandrere som hos flyktninger.  
  
Elever i 1.-4. klasse har ikke et metaspråk som de kan referere til for å lære det nye 
språket. Deres språklæring er intuitiv og krever kontinuerlig bruk av kontekst for at de skal 
kunne forstå og klare å prosessere den informasjonen som blir gitt til dem. De ”samler” 
ord og fraser som så danner grunnlag for en ubevisst systembygging i hjernen. 
Utviklingen kan sammenliknes med hvordan enspråklige barn lærer morsmålet. Dette 
forutsetter høy pedagogtetthet.  
 
Når barn (og voksne) fratas muligheten til å kommunisere grunnleggende behov og 
ønsker på morsmålet, vil de periodevis kunne oppleve stor frustrasjon. De ønsker å 
uttrykke seg, men har ikke ord for å klare det. Denne frustrasjonen er det viktig å fange 
opp og komme i møte, noe som ikke er mulig dersom man har for mange elever å 
forholde seg til. Dette er en annen type frustrasjon enn den utålmodigheten som alle barn 
kan oppleve i en opplæringssituasjon.  
 
Å ikke kunne sette ord på egne følelser og behov slik at man blir forstått, er noe helt 
annet enn å oppleve at en oppgave i matematikk eller norsk er vanskelig. Derfor ser vi at 
mange av barna ved IFS opplever det som en lettelse i starten å være sammen med 
andre barn som har de samme behovene, den samme språklige usikkerheten og de 
samme frustrasjonene.  
 
Elever med særlige behov 
Før lærerne ved IFS kan avklare om elever har særlige behov som bør avstedkomme en 
oppmelding til Pedagogisk-psykologisk tjeneste med mulig vedtak om opplæring etter § 
5.1. og Individuell opplæringsplan, må elevene ha gått en stund ved IFS. Dette skyldes at 
oppmelding til PPT krever et grundig forarbeid og må baseres på mistanke om 
læringsvansker som ikke kan relateres til språkinnlæring og språkinnlæringsprosessen 
generelt. Manglende skolebakgrunn gir heller ikke grunnlag for oppmelding til PPT. I 
denne perioden settes det i gang individuelt rettede styrkingstiltak for å bidra til å avklare 
hva som er bakgrunnen for en tilsynelatende vanskelighet. Slike tiltak kan være: 

 Lesetrening: har eleven lese- og skrivevansker, eller skyldes problemene med 
lesing manglende øving for automatisering av norsk skriftbilde? 

 Spesifikk uttaletrening: trenger eleven logopedhjelp, eller kan problemet trenes 
bort med systematisk oppfølging en-til-en, eventuelt med hjelp av 
morsmålslærer for komparativ lydlære? 

 Matematikk: mangler eleven grunnleggende tallforståelse, eller er problemene 
relatert til manglende fokus på grunnleggende matematikkferdigheter i tidligere 
skolegang? 
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IFS har i flere år hatt et eget spesialpedagogisk team, nå kalt Styrkingsteam. Dette 
teamet er sammensatt av sosiallærer, PPT-ansvarlig, helsesøster ved IFS og 
avdelingsleder for IFS. I tillegg disponerer teamet spesialpedagoger blant 
morsmålslærerne som kan brukes til kartlegging av enkeltelever ved behov. 
Styrkingsteamet har også en tysk morsmålslærer med logopedbakgrunn knyttet til seg.  
 
Styrkingsteamet skal representere et lavterskeltilbud for lærerne ved IFS, både 
kontaktlærere og morsmålslærere, og de kan melde fra til teamet muntlig eller skriftlig om 
elever de er bekymret for. Så vil teamet vurdere tiltak og behov. I løpet av høsten 2010 
hadde teamet 31 saker som det ble arbeidet med. Flere saker enn dette har blitt meldt til 
teamet, men teamet har vurdert at kontaktlærer eller andre ressurspersoner i klassen bør 
kunne ivareta eleven. Teamet arbeider også med rådgivning overfor kontaktlærere ved 
IFS, morsmålslærere og foreldre. De har også veiledning på bostedsskoler ved behov, og 
de kan utføre kartlegging av elever på bostedsskoler.  
 
I tillegg til elever med utfordringer knyttet til utvikling av norskspråklig kompetanse, 
kommer det også elever til IFS med utfordringer utover det opplæringsmessige. Disse 
elevene stiller store krav til personalet og til ressursdisponering. Eksempler på slike 
utfordringer er: 

 

Skoleåret 2009-2010:  

Årstrinn Problembeskrivelse Tiltak 

1.  

årstrinn 

Et barn med autisme (papirer på dette 

fra hjemlandet), barnevernssak 

 

Særlig tilrettelegging med 

morsmålslærer og 

spesialpedagog 

Et barn med uavklart oppholdssituasjon, 

og med tydelige tilpasningsproblemer i 

forhold til andre barn og voksne (ikke 

papirer på dette, problemene oppdaget 

etter kort tid i klassesituasjon), delvis 

barnevernssak/UNE 

Assistent i deler av skoledagen 

2.  

årstrinn 

Et barn med svært uadekvat oppførsel 

overfor lærer og medelever, merkelig 

virkelighetsforståelse 

Morsmålslærer fikk flere timer for 

kartlegging og samtaler med 

foreldrene, eleven vurdert 

oppmeldt til PPT 

Et barn med store adferdsproblemer, 

delvis åpenhet omkring dette fra 

foreldrenes side 

Foresatte deltok i skoledagen, 

assistent 

En elev med stor synsreduksjon Assistent 

Flere utagerende barn med ulik 

nasjonalitetsbakgrunn 

Assistent 

Et barn trengte å settes ned et 

klassetrinn  

Oppmelding til PPT, assistent for 

øvrig inne på dette trinnet, 

samtaler med foresatte 

Et barn med uavklarte læringsvansker, 

satt i klassen uten å gjøre noen ting, 

svært passiv, mor holdt barnet borte fra 

skolen i perioder 

Morsmålslærer fikk flere timer til 

å hjelpe barnet, saken meldt til 

barnevernet 
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Et barn med sosiale 

tilpasningsproblemer 

Spesialpedagog 1,5 timer per 

uke inne i klassen 

3.-4. 

årstrinn 

Et barn med svært umoden oppførsel, 

manglende skolebakgrunn 

Morsmålslærer fikk flere timer til 

å hjelpe barnet, lesetrening 

Et barn med store sosiale og faglige 

problemer, traumatiske opplevelser 

Morsmålslærer fikk ekstra timer, 

sosial trening og 

relasjonsbygging med 

sosiallærer 2-3 timer per uke i en 

periode, tett samarbeid med 

foreldre 

Et barn uten kjennskap til det latinske 

alfabetet (4. klasse)  

Morsmålslærer ekstra timer i 

samarbeid med styrkingsteamet 

5.-7. 

årstrinn 

2 barneanalfabeter (uten kjennskap til 

morsmålets skriftspråk), samt en elev 

som trengte å lære det latinske alfabetet 

PPT-ansvarlig samt 

morsmålslærer (som også er 

spesialpedagog) hadde eget 

opplegg med eleven 

Et barn med uavklart oppholdssituasjon, 

og med tydelige tilpasningsproblemer i 

forhold til andre barn og voksne (ikke 

papirer på dette, problemene oppdaget 

etter kort tid i klassesituasjon), delvis 

barnevernssak/UNE 

Miljøarbeider på morsmålet i 4 

timer per uke, oppmelding til 

PPT 

Et barn med vanskelig hjemmesituasjon 

som gav utslag i problemer med 

skolesituasjonen, barnevernssak 

Sosiallærer hadde mange 

enesamtaler med barnet, saken 

meldt til barnevernet 

Et barn med store sosiale problemer 

som resulterte i at barnet ble mobbet og 

selv mobbet 

Ekstra foreldresamtaler, 

veiledning, oppfølging av 

hjemmet 

Et barn med diagnose fra hjemlandet, 

oppfølging overfor PPT og bostedsskole 

PPT-ansvarlig i Styrkingsteamet 

 

Skoleåret 2010-2011(foreløpig beskrivelse) 

Årstrinn Problembeskrivelse Tiltak 

1.  

årstrinn 

Et barn oppmeldt til PPT gjennom norsk 

barnehage, store 

konsentrasjonsproblemer 

Assistent, fortsatt oppfølging av 

PPT 

Barn utsatt for ulykke, eventuelle 

ettervirkninger for språkinnlæring ikke 

mulig å kartlegge foreløpig 

Assistent i deler av skoledagen 

Barn med avvikende oppførsel som 

tyder på manglende oppfølging og 

påpassing hjemme, dårlig språkbruk på 

morsmålet, forteller om medisinering 

Foreldresamtaler med 

miljøarbeider på morsmålet, 

muligens behov for assistent i 

deler av skoledagen, må vurdere 

melding til barnevernet? 

2.  

årstrinn 

Et barn med store 

konsentrasjonsproblemer og utagerende 

adferd. 

Styrkingsteamet ser på saken. 

Arbeider med tiltak.  
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3.-4. 

årstrinn 

Et barn med svært uadekvat oppførsel 

overfor lærer og medelever, merkelig 

virkelighetsforståelse 

Morsmålslærer fikk flere timer for 

kartlegging og samtaler med 

foreldrene, eleven oppmeldt til 

PPT, elev observert av 

representanter fra BUPA 

Elev med tilknytningsproblemer og 

bakgrunn fra barnehjem i hjemlandet, 

adskilt fra foreldre i flere år 

Assistent, observert av 

representanter fra BUPA, 

ansvarsgruppe på senternivå, 

melding til barnevernet vurderes 

Elev med manglende evne til 

samhandling med medelever og lærere, 

stamming og tilsynelatende 

tilpasningsproblematikk 

Ekstra lese- og uttaletrening 

med styrkingsteamet, 

oppmelding til PPT er under 

utarbeiding, vurderes assistent i 

deler av dagen 

5.-7. 

klasse 

3 barneanalfabeter, 1 ikke-latiner (leser 

morsmålet, men ikke det latinske 

alfabetet)  

PPT-ansvarlig samt 

morsmålslærer (som også er 

spesialpedagog) hadde eget 

opplegg med eleven 

Et barn med uavklart oppholdssituasjon, 

og med tydelige tilpasningsproblemer i 

forhold til andre barn og voksne (ikke 

papirer på dette, problemene oppdaget 

etter kort tid i klassesituasjon), delvis 

barnevernssak/UNE 

Morsmålslærer fikk flere timer 

per uke for å hjelpe barnet, 

oppmeldt til PPT, nå overført til 

bostedsskole etter grundige 

overføringssamtaler med 

mottaende skole 

Elev med diagnose fra hjemlandet. Styrkingsteamet følger opp 

saken med enkelttimer, vurderer 

styrking av morsmålstilbudet. 

 

 
I løpet av høsten 2010 har Styrkingsteamet ved IFS etablert kontakt med Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling ved SUS. Representanter for denne avdelingen vil i det 
følgende komme til Johannes Læringssenter for å observere elever ved IFS og barn på 
Innføringsbarnehagen (Førskolefeltet). Intensjonen ved dette samarbeidet er å lette 
tilgangen til akutte hjelpetiltak for barna og eventuelt for deres familie. Slik vil 
livssituasjonen til disse barna kunne forbedres gjennom behandling og utredning på en 
langt mer effektiv måte enn det som har vært tilfelle fram til nå.  
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Saken oversendes Larsenutvalget til videre behandling. 
2. Styringsgruppen tar for øvrig saken til orientering. 

 

 

Knut J. Tveit 

rektor 

Gölin Kaurin Nilsen 

fagleder Grunnskole 
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STAVANGER KOMMUNE 

Oppvekst og levekår 
Johannes Læringssenter 

 
Saksfremlegg 

05.01.11 
 

 
SAK 7/11:  
PÅGÅENDE OG PLANLAGT ARBEID INNEN MINORITETSFELTET I 
FORHOLD TIL AKTUELLE LOKALER OG EVENTUELL 
SAMLOKALISERING 

 
Forslag til vedtak: 
Saken oversendes Direktør for Oppvekst og levekår. 
 

 

 

Hva saken gjelder 
Det er i dag nedsatt mange arbeidsgrupper med fokus på de minoritetsspråklige i 
Stavanger kommune – fra førskolebarn, grunnskoleelever, introduksjonsdeltakere til 
innvandrerorganisasjoner. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en 
barnehage- og skolebruksplan for Johannes Læringssenter. 
 
Mandatet til disse arbeidsgruppene er først og fremst rettet mot innhold og organisering 
av tilbudet til målgruppene. Kanskje spørsmålet om en eventuell framtidig samordning og 
samlokalisering av disse tjenestene bør tas med i arbeidet for å få stordriftsfordeler?  
 
Resultatet av arbeidet i 2002 med en samlokalisering og samordning av 
minoritetsspråklige innen førskole, grunnskole og voksenopplæring – ble at tilbudet som 
da var spredt på 9 ulike adresser i Stavanger kommunen ble samlet på det tidligere 
industribygget til Stavanger Gummivarefabrikk i Haugesundsgaten.  
 
Etter snart 7 års drift vil vi si dette grepet var vellykket – både i forhold til målgruppen og 
ikke minst økonomisk. 
 

I møte i Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter 9. februar 2010 i sak 06/10 
”BEHOV FOR NYE LOKALER – HVA MED NABOTOMTEN?” ble tanken om nye lokaler 
på nabotomten presentert. 
 
I løpet av romjulen er bygget nå revet, og eier er i gang med planene om bygging av et 
næringsbygg med muligheter for leie av lokaler til kontorer og undervisningslokaler. Bør 
Stavanger kommune vise interesse å gå i dialog med eier? 
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Hvilke grupper er i gang eller skal utrede minoritetsfeltet? 
 Barnehage- og skolebruksplan for Johannes Læringssenter: 

Fra Johannes Læringssenter ble samlokalisert og samorganisert i 2004 og fram til 
i dag, har det skjedd store endringer både i tilbud og omfang. Tabellen under 
viser utviklingen når det gjelder antall ansatte og antall brukere. 
 

 Antall ansatte Antall brukere 

2003 149 2026 
2009 236 5010 

 
Forklaringene på denne økningen er mange: 

o Antall avdelinger i Innføringsbarnehagen har økt 
o Fordobling av antall grunnskolebarn på Innføringsskolen 
o Økt etterspørsel etter tospråklige fagopplæring og morsmålsopplæring 
o Økt antall introduksjonsdeltakere 
o Ny reform innen norskopplæring av innvandrere fra 1.9.05 (Rett- og 

Pliktreformen) 
o Ny base for flerspråklige assistenter 
o Økt arbeidsinnvandring - stor etterspørsel etter norskkurs 
o Nytt asylmottak 
o Utvidet introduksjonsprogram 
o Kvalifiseringsprogrammet 

 
I møte i Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter 9. februar 2010 ble det vedtatt 
i sak 06/10 ”BEHOV FOR NYE LOKALER – HVA MED NABOTOMTEN?” i punkt 3 
følgende: 
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”Styret ber om at det blir utredet en barnehage- og skolebruksplan for 
Johannes Læringssenter.” 

 
Arbeidet med planen er i gang, men på bakgrunn av arbeidet i Larsenutvalget som 
skal se på innhold og organisering av opplæringen av minoritetsspråklige, avventer vi 
utvalgets forslag før arbeidet fortsetter. Larsenutvalget har følgende tidsplan: 
 

”Tidsperspektiv – foreløpig tidsplan 
Arbeidsgruppa utarbeider senest innen 20. januar en milepælsplan med en skisse 
av arbeidet og tidsfrister fram til det legges fram en avsluttende rapport innen 15. 
juni. Dersom arbeidet munner ut i en politisk sak fremmes den for politisk 
behandling i kommunalstyret for oppvekst i første møte etter sommeren 2011.”  
(jf punkt 3.6 i arbeidsgruppens mandat) 

 
Prosjektleder Svend Sanner og rektor Knut J. Tveit på Johannes Læringssenter er 
ansvarlig for barnehage- og skolebruksplanen for Johannes Læringssenter. 
 

 Handlings- og økonomiplan 2011-2014: 
På side 117 står det under punkt 7.5.2 – PRIORITERTE OPPGAVER I 
PLANPERIODEN: 

 
”Behov for nye lokaler 
Fremdeles leier kommunen eksterne lokaler for ansatte som har fått påbud fra lege 
om ikke å være i bygget i Haugesundsgaten. I tillegg leier senteret eksterne lokaler til 
norskopplæring av innvandrere på grunn av kapasitetsproblemer på senteret.”  
(Totalt leier Johannes Læringssenter om lag 1500 m2 i BI-bygget – rektors 
anmerkning.) 
 

 ”Larsenutvalget”:  
Gjennomgang av innhold og organisering av opplæringen av minoritetsspråklige 
grunnskoleelever. I mandatet til arbeidsgruppen er følgende anført: 
 

”Arbeidsgruppa bes spesielt å vurdere: 
o Mål for opplæringen av minoritetsspråklige. Kvalitet og kvalitetsutvikling. 

Eventuelle konsekvenser av anbefalingene fra Østberg-utvalget. 
o At inkludering i størst mulig grad blir ivaretatt, jf blant annet generell del av 

Kunnskapsløftet (Lp 06) 
o Innhold i opplæringen med utgangspunkt i læreplanene og eventuelle 

anbefalinger gitt av Østberg-utvalget. Det skal rettes særlig fokus på kvalitet og 
kvalitetsutvikling i den særskilte språkopplæringen, norskopplæringen så vel som 
morsmålsopplæringen og den tospråklige fagopplæringen  

o Organisering av opplæringen av minoritetsspråklige, herunder vurdering av  
- Innføringsskole/innføringsklasser 
- Tidspunkt for overføring til hjemmeskole 
- Rutiner for overføring til hjemmeskole 
- Opplæringen i hjemmeskolene 
- Kartlegging av elever 
- Kompetansebehov og samarbeid mellom hjemmeskoler og 

Innføringsskole(r) 
o Kompetanseutvikling for lærere og skoleledere, herunder etter- og 

videreutdanning. Gruppen bes også å se på arbeidsvilkårene for morsmålslærere. 
o Vurdere aktuelle modeller for skole-hjem samarbeid og erfaringer med disse og 

andre samarbeidstiltak 
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o Ressursdisponering og ressursbruk, herunder ordningen med kjøp og salg av 
timer.” 
 

 ”Fosseutvalget”:  
Framtidig struktur av Flyktningseksjonen. 
I møte i Styringsgruppen 7. desember 2010 ble det tatt opp i sak 59/10 EVENTUELT 
følgende: 
 

”Spørsmål fra Knut J. Tveit angående arbeidet med ny organisering av 
Flyktningseksjonen. Eli K. Fosse orienterte om foreløpige beslutninger, det videre 
arbeid og om opprettelse av en arbeidsgruppe som skal se på en framtidig struktur. 
Eli K. Fosse antydet at det vil være naturlig å ha en representant fra Johannes 
Læringssenter i denne arbeidsgruppen.” 

 
I melding datert 8. desember 2010 til rektor på Johannes Læringssenter fra nestleder 
Eli Karin Fosse i fagstab levekår står det: 
 

”Jf sak 59/10 vedr. opprettelse av en arbeidsgruppe som skal se på en framtidig 
organisering av Flyktningseksjonen. Arbeidsgruppen skal etter planen bestå av 
representanter for Flyktningseksjonen, fagstab Levekår, fagstab Barn og Unge, 
Økonomi Drift, PO og tillitsvalgte. Johannes læringssenter inviteres til å delta i 
arbeidsgruppen med en representant. Arbeidet skal etter planen starte opp i 
slutten av januar. Innkalling sendes ut like over nyttår.”  

 

 Drift av tilretteleggende tjenestetilbud for innvandrerorganisasjoner i kommunens 
organisasjon: 
I møte i Stavanger formannskap 30. september 2010 ble det i sak 10/2673 
INTERNASJONALT HUS – DRIFT AV TILRETTELEGGENDE TJENESTETILBUD 
FOR INNVANDRERORGANISASJONER vedtatt følgende i punkt 1 og 2: 
 

”1. Kommunen vil sørge for at kompetansen i Internasjonalt Hus videreføres og vil 
opprette et tilretteleggende tilbud for innvandrerorganisasjoner, i kommunens 
organisasjon. Det ansatte i basisvirksomheten tilbys stillinger knyttet til denne 
virksomheten. 
 
2. Fremtidig organisering av virksomheten vurderes knyttet til Sølvberget KF.” 
 

 Førskolefeltets Base for flerspråklige assistenter og rådgivende team på Johannes 
Læringssenter (rektor har i teksten under endret begrepet ”tospråklige assistenter” til 

”flerspråklige assistenter” og ”Mottaksbarnehagen” endret til Innføringsbarnehagen): 
 

”MANDAT OG ARBEIDSPROSESS - JOHANNES LÆRINGSSENTER 
Rektor Knut Tveit og Barnehagesjef Mona Kopperstad har bedt om en 
gjennomgang av førskoleområdet ved Johannes Læringssenter for å kunne 
utnytte de totale ressursene til minoritetsspråklige barn best mulig. 
Mandat: 
Arbeidsgruppen skal vurdere, og evaluere rutiner for ansettelser og tildelinger av 
flerspråklige assistenter til barnehagene. Gå gjennom organiseringen av 
Innføringsbarnehagen og se på hvordan samarbeidet mellom de flerspråklige 
assistentene og barnehagene gjennomføres i dag. Arbeidsgruppen skal drøfte 
hvordan Innføringsbarnehagen kan være en ressursbarnehage. Arbeidsgruppen 
skal se på hvordan de totale ressursene blir brukt i dag, både faglige og 
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økonomiske. Arbeidsgruppen skal komme med forslag til eventuelle tiltak til 
forbedringer. 
 
 Arbeidsgruppe: 
Det skal etableres en arbeidsgruppe som består av to representanter for 
Johannes Læringssenter, en representant fra barnehage, to representanter fra 
fagstab barnehage. Vedrørende prosesser om ansettelser så skal en representant 
fra PO være med i arbeidsgruppen. I prosessene ved punkt 3 og 4 vil 
språkveileder delta i arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsprosess: 
Punktene under gjelder for førskoleområdet ved Johannes læringssenter. Alle 
punktene har sammenhenger, men gjennom arbeidsprosessen velger vi å dele 
opp mandatet i fire punkter: 

1. Arbeidsgruppen skal vurdere og evaluere kriterier og rutiner for ansettelser. 
2. Vurdere rutiner for tildelinger og forvaltning av flerspråklige assistenter. Videre 

se på retningslinjer for samhandling mellom Johannes Læringssenter og 
barnehagene. 

3. Vurdere hvordan Innføringsbarnehagen er en ressursbarnehage, både internt 
og eksternt?  

4. Hvordan er ressursutnyttelsen både ved Basen for flerspråklige assistenter og 
Innføringsbarnehagen?” 

 
Første møte ble avholdt 18. februar 2010 og arbeidsgruppens arbeid skal legges fram 
for Styringsgruppen ved Johannes Læringssenter i løpet av 2011. 
 
 

Utfordring 
Det pågående arbeidet innen minoritetsfeltet er svært viktig for målgruppene. Det kan 
også få store konsekvenser for Johannes Læringssenter og for de virksomhetene 
senteret samhandler med. I en holistisk planleggingsprosess vil et sentralt spørsmål være 
om en samlokalisering og samorganisering av minoritetsfeltet kan medføre 
stordriftsfordeler og kostnadsreduksjoner, samtidig som en slik organisering kan være 
med på å videreutvikle tilbudet til barn, unge og voksne minoritetsspråklige i kommunen. 
Det er derfor viktig at de enkelte arbeidsgruppene ser helheten, eller som den greske 
filosofen Parmenides sa 500 år før vår tidsregning: ”Helheten er mer enn summen av 
dens deler”. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Saken oversendes Direktør for Oppvekst og levekår. 
 
Knut J. Tveit 
rektor 
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STAVANGER KOMMUNE 

Oppvekst og levekår 
Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
20.01.11 

 

SAK 8/11:  

HVA SKJER MED FAGSYSTEMET FOR 

VOKSENOPPLÆRINGEN? 
 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen tar saken til orientering og ber skolesjefen ta saken videre. 

 

 
 

Hva saken gjelder 
Johannes Læringssenter har i lang tid og flere saker til Styringsgruppen arbeidet for å få 

på plass et bedre fagsystem for voksenopplæring. Den siste utviklingen har vært en 

prosess der vi i samarbeid med IT-seksjonen har undersøkt om Socio, som kommunen 

allerede eier lisenser til, kan brukes. 

 

Etter å ha fått en demonstrasjon av Socio, er det klart at enkelte elementer av løsningen 

klart kan brukes i forbindelse med organisering av opplæring, men at mye viktig 

funksjonalitet fremdeles er på et tidlig utviklingsstadium. 

 

På tross av disse manglene, mente vi at det kunne være fordelaktig å ta i bruk Socio som 

fagsystem siden vi også kunne få anledning til å dele informasjon med 

Flyktningseksjonen om våre felles brukere. Før jul 2010 fikk vi beskjed om at Levekår 

ikke ønsker å åpne for slik informasjonsdeling, og vårt viktigste argument for å ta i bruk 

Socio falt bort. 

 

Vi vurderer det derfor slik at den beste løsningen er å gå til anskaffelse av et fagsystem 

etter vår kravspesifikasjon gjennom en anbudskonkurranse. 

 

 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering og ber skolesjefen ta saken videre. 

 
Knut J. Tveit 
rektor 

Jørn Pedersen 

fagleder Voksenopplæring 
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STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
21.1.2011 

 

SAK 9/11:  
GJENNOMFØRING AV KOMMUNALT VEDTATTE LESEPRØVER 

 

Forslag til vedtak: 
1. Innføringsskolen ved Johannes læringssenter er fristilt i forhold til bruk av 

kommunale og nasjonale kartleggingsprøver i lesing. 
2. Styringsgruppen tar for øvrig saken til orientering. 

 

 

Hva saken gjelder 
Innledning 

Rundskriv 10.12.2010 fra Fagstab (saksbehandler Rune Knutsen) gjør rede for 

kommunalstyret for oppveksts vedtak om kartlegging av elevenes leseferdigheter i 

Stavanger kommune og tiltak for gjennomføring av kartleggingen. I rundskrivet refereres 

vedtak i kommunalstyret for oppveksts møte 23.11.2010, sak 125/10 om at 

”gjennomføring av de kommunale leseprøvene på 4.-6. og 7. trinn heretter avgjøres av 

driftsstyret ved den enkelte skole”. I rundskrivet ber direktøren rektor ved 

barnetrinnskolene forberede en sak for driftsstyret i løpet av våren 2011 i forhold til dette. 

Følgende er en redegjøring som argumenterer for at Innføringsskolen ved Johannes 

læringssenter bør være fristilt fra disse prøvene.  

 

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter 

Som redegjort for i sak 6/11, har alle elevene ved Innføringsskolen enkeltvedtak etter § 

2.8. i Opplæringsloven, og alle elevene følger Læreplan i grunnleggende norsk for 

språklige minoriteter. Denne læreplanen beskriver mål for tre nivåer i norsk for barn som 

ikke kan norsk fra før. De tre nivåene er delt i 4 hovedområder: lytte og tale, lese og 

skrive, språklæring og språk og kultur. Hvert av områdene har sine kompetansemål på 

de ulike nivåene. På IFS arbeider vi primært med nivåene 1-2 i læreplanen.  

 

Leseopplæringen på Innføringsskolen 

Det kommer barn med mange ulike bakgrunner til IFS (jf. sak 6/11). Noen har gode 

leseferdigheter på morsmålet, og morsmålet skrives med latinsk alfabet. Disse barna kan 

overføre leseferdighetene sine til norsk, så snart de har lært seg de særnorske 

bokstavene (æ, ø, å), de særnorske lydene (y, u, ø) og generelle ortografiske regler for 

norsk, slik som for eksempel uttale av skj og kj og stum d i utlyd. Disse barna lærer som 

oftest fort å lese på norsk, men de leser uten forståelse. Lesesenterets definisjon av 

lesing er LESING = AVKODING X FORSTÅELSE. Ut fra denne formelen kan man neppe 

si at disse barna leser – de avkoder. Det er de til gjengjeld gode til, og det bruker de mye 

tid på, blant annet fordi lesing er en ferdighet som må holdes ved like.  
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Andre av barna som kommer til IFS har ikke kjennskap til det latinske alfabetet, eller de 

kjenner det bare sporadisk via for eksempel begynnende engelskopplæring. Dette kan 

gjelde barn fra arabisktalende land, thailandske barn, russiske barn, kinesiske barn (1.-4. 

klasse). Disse barna trenger først å øve seg på det latinske alfabetet, og lærerne 

gjennomgår dette med dem, bokstav for bokstav. Man øver på å skrive bokstavene, og 

man benytter gjerne bokstavinnlæringen til også å trene ordforråd. Denne gruppen barn 

trenger imidlertid ikke å lære lesingens prinsipp. De er ikke analfabeter, for de kan lese 

på sitt morsmåls alfabet. De aller fleste skriftsystem i verden bruker prinsippet om tegn for 

lyd, slik at lyderingsprinsippet kan overføres til bruk av det latinske alfabetet også.2 

 

Hvert år får vi også noen barn som er barneanalfabeter. Noen av disse barna har aldri 

gått på skole (1-2 barn per skoleår), og andre har svært mangelfull skolegang som har 

resultert i at de ikke har noen kunnskap om lesing som fungerer verken på morsmålet 

eller som er overførbar. Disse barna (3-4 per år) trenger særlig oppfølging med nesten 

like mye individuell øving som barneanalfabetene.  

 

Lesing = avkoding x forståelse 

Kartleggingsprøver i lesing legger denne formelen til grunn, og ønsker å kartlegge hvor 

vidt elevene forstår det de leser: Det har ingen hensikt å avkode en tekst hurtig dersom 

man ikke samtidig får med seg hva teksten handler om. For en som leser morsmålet eller 

et språk han/hun behersker godt, vil hurtigheten sammen med kontrollspørsmål kunne si 

noe om nettopp hvor mye eleven får med seg av det som står i en tekst, men det er viktig 

å tenke på at en med denne formelen egentlig tester både evnen til å lydere eller avkode, 

som er det vi tradisjonelt forbinder med lesing, og ordforråd eller ordforståelse3.  

For elevene ved IFS sier det seg selv at gruppen barneanalfabeter og barn som ikke har 

kjennskap til det latinske alfabetet når de kommer til Norge, trenger tid til å lære dette før 

de eventuelt skal prøves i sine ferdigheter i lesing. Mange av disse elevene vil bruke 

mange år på å ta igjen sine jevnaldrede. Ikke alle klarer det. Denne gruppen elever har 

ikke behov for en kartleggingsprøve i lesing. Styrkingsteamet ved IFS følger denne 

gruppen elever tett opp i samarbeid med den enkelte elevs kontaktlærer, og kartlegging 

skjer kontinuerlig.  

 

For den første gruppen, som selv har et morsmål som skrives med latinske bokstaver, vil 

det etter relativt kort tid i Norge være fullt mulig å kartlegge avkodingsferdighet. Mange 

barn ved IFS står ikke tilbake for norske barn i leseferdighet på sitt morsmål. Likevel vil 

det være meningsløst for denne elevgruppen å skulle ha norske kartleggingsprøver 

basert på et norsk ordforråd som er tilpasset henholdsvis 4., 6. og 7. trinn. Dette er et ord 

som elever på trinn 1-2 i GNO ikke vil være kjent med.  

 

                                                   
2
 For arabiske barn er det imidlertid gjerne et problem at man på arabisk ikke skriver vokalene på 

samme måte som vi gjør med det latinske alfabetet. Derfor trenger de ekstra tid når de skal lære å 
lese ved hjelp av latinske bokstaver til å lytte ut alle lydene i ordet. De vil henge vokallyden på 
nærmeste konsonantlyd.  
3
 Undertegnede kan, sannsynligvis i likhet med mange andre, lese islandsk, finsk, portugisisk (om enn uten 

særlig god uttale), men uten å forstå det som står der. I følge formelen for lesing lagt til grunn for utformingen 

av kartleggingsprøvene, ville man muligens kommet dårlig ut. Resultatet hadde altså ikke sagt så mye om 

mine egentlige leseferdigheter.   
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Lesekartlegging på IFS 

For å kartlegge leseferdigheter på IFS bruker særlig 1.-2. trinn Utdanningsdirektoratets 

lesekartlegging for disse trinnene. Det er fordi prøvene på disse trinnene inneholder 

høyfrekvente, korte ord som også minoritetsspråklige barn rask kommer i kontakt med og 

blir kjent med. Lærerne på 1.-2. trinn bruker disse prøvene av to grunner. For det første 

for å gi bostedsskolene en pekepinn om hvor elevene ligger ut fra et verktøy de fleste 

bostedsskolene kjenner. For det andre for å gi elevene og seg selv en tilbakemelding om 

hvordan leseinnlæringen har fungert, og hva som eventuelt må justeres eller trenes mer 

på. Lærerne på 3.-4. trinn bruker prøvene i noen grad, men da kun i forhold til elever som 

bruker det latinske alfabetet for å skrive morsmålet også. Uansett er bruken av prøvene 

svært uformell og opp til den enkelte lærer. Morsmålslærer deltar også gjerne når prøven 

skal tas, dersom det er mulig.  

 

For øvrig kartlegges leseferdigheter ut fra kartleggingsverktøyet til 

Utdanningsdirektoratet, et kartleggingsverktøy som er utviklet til GNO. Innføringsskolen 

har også utviklet en lokal læreplan for GNO, og denne læreplanen konkretiserer 

hovedområdene og kompetansemålene i læreplanen. Når elevene overføres til 

bostedsskolen, følger det med hver elev en kartleggingsprøve for alle de fire 

hovedområdene i GNO samt en beskrivelse av hva eleven ellers har arbeidet med 

innenfor Kunnskapsløftet. En kartlegging av kompetansenivå i morsmål følger også, det 

samme gjør en beskrivelse av kompetanse i matematikk.  

 

 

Konklusjon 

Dersom kommunen eller Utdanningsdirektoratet utvikler kartleggingsprøver på 

morsmålet til de ulike elevene ved IFS, kunne det være interessant å kartlegge 

leseferdigheten deres på morsmålet. Ved en kartlegging av leseferdighet på norsk, vil en 

i beste fall kunne si noe om hastighet. Hastighet er en god indikator både når det gjelder 

reseptiv og produktiv skriftlig språkbruk. De kommunale (og nasjonale) 

kartleggingsprøvene er imidlertid ikke gode verktøy for en slik kartlegging, for de 

kommunale kartleggingsprøvene er laget for morsmålsbrukere og innrettet etter deres 

antatt aldersadekvate ordforråd. Ettersom formelen lesing = avkoding x forståelse legges 

til grunn for hva vi mener lesing er, også i slike kartleggingsprøver, vil det være lite 

hensiktsmessig at elever uten dette ordforrådet på norsk skal ha prøvene.  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Innføringsskolen ved Johannes læringssenter er fristilt i forhold til bruk av 
kommunale og nasjonale kartleggingsprøver i lesing. 

2. Styringsgruppen tar for øvrig saken til orientering. 

 

 

Knut J. Tveit 

rektor 

Gölin Kaurin Nilsen 

fagleder Grunnskole 
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STAVANGER KOMMUNE 

Oppvekst og levekår 
Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
20.01.11 

 
 
SAK 10/11:  
UTVIKLING AV LOKAL LÆREPLAN I BASISKOMPETANSE FOR  
VOKSNE MED MANGLENDE SKOLEBAKGRUNN 
 
 

Forslag til vedtak:  
Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 
 

 
 

Hva saken gjelder 
Et stort antall innvandrere har rett til voksenopplæring etter både Introduksjonsloven og 
kapittel 4A i Opplæringsloven. Et uvisst antall innvandrere mistet fra 1. september 2010 
rett til norskopplæring etter Introduksjonsloven, men har beholdt rett til 
grunnskoleopplæring for voksne. På landsbasis har man sett en markant økning i 
søknader om grunnskoleopplæring for begge disse gruppene, noe 
voksenopplæringsinstitusjoner bare i varierende grad er i stand til å oppfylle. 
Voksenopplæringen i Oslo fikk i 2007 pålegg fra fylkesmannen om å gi 
grunnskoleopplæring til elever etter at man hadde klaget på vedtak om avslag av 
grunnskoleopplæring for voksne. Samme år startet Utdanningsetaten i Oslo et prosjekt 
for å utarbeide en lokal læreplan i basiskompetanse for voksne med manglende 
grunnskole. Fra august 2010 var planen i drift og sikret alle deltakere med manglende 
skolebakgrunn opplæring både etter Læreplan for norsk og samfunnskunnskap (L-2005) 
og målene for fag i Kunnskapsløftet. Når deltakerne når målene for 7. trinn i 
kunnskapsløftet, kan de gå over til rene eksamensløp i grunnskole for voksne og få 
vitnemål. 
 
Vi opplever samme tendens innenfor denne gruppen i Stavanger Kommune, og gir 
jevnlig avslag på søknader til grunnskole for voksne på bakgrunn av alder og 
norskferdigheter. Deltakerne har i de fleste tilfeller tilbud om norskopplæring. Selv om de 
får et opplæringstilbud, blir de likevel holdt utenfor en opplæring de ønsker, har behov for, 
og ikke minst rett til. Selv om ingen til nå har klaget til Fylkesmannen etter avslag, mener 
vi at dagens praksis verken er forsvarlig eller lovmessig. Vi ønsker derfor å følge Oslos 
eksempel med å legge om all opplæring for voksne med manglende 
grunnskoleopplæring etter en lokalt tilpasset læreplan i basiskompetanse. Dette vil kreve 
ressurser i form av kompetanseheving/studiebesøk, prosjektarbeid for å utvikle plan og 
læremateriell samt prosjektledelse. Inntil vi får undersøkt grunnlaget for å søke 
prosjektmidler, må kostnadene dekkes av skolens budsjett. 
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Rett til norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne 

Voksne har rett til grunnskoleopplæring etter §4A-1 i opplæringsloven: 
 
§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne  
       Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik 

opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring 

omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. 

Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.  
 

       Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.  

 
Rett til videregående opplæring gis alle under 24 dersom de har grunnskolevitnemål eller 
tilsvarende fra hjemlandet. Voksne over 24 år tas inn i videregående opplæring dersom 
de har grunnskolevitnemål fra Norge, eller om de har grunnskolevitnemål fra hjemlandet 
og dokumentert gode nok språkferdigheter. For Rogaland har dette kravet til nå vært 
Norskprøve 3 skriftlig og muntlig. Opplæringsloven gjelder alle med lovlig opphold i 
Norge. 
 
Den voksne innvandrerbefolkningen i Norge har i varierende grad rett til gratis 
norskopplæring. Innvandrere mellom 16 og 67 år med opphold som familiegjenforent, 
flyktning, eller innvilget asyl etter 01.09.2005 har rett til norskopplæring opp til et 
tilfredsstillende nivå etter Introduksjonsloven. For deltakere med mindre enn tilsvarende 
norsk grunnskole fra hjemlandet er dette nivået Norskprøve 2 skriftlig og Norskprøve 3 
muntlig. For andre er nivået satt til Norskprøve 3 skriftlig og muntlig. 
 
Innvandrere med ankomst før 01.09.2005 har fra og med 01.09.2010 ingen rett til 
norskopplæring, selv om de har rett til grunnskole tilpasset behovet til den enkelte (jf 
Opplæringsloven §4A-1). 
 
Organisering av opplæring i Stavanger kommune til nå 

I Stavanger kommune organiserer Johannes Læringssenter både grunnskoleopplæring 
etter kunnskapsløftet og norskopplæring etter Introduksjonsloven. Opplæring etter det 
ene eller andre lovverket holdes atskilt på to ulike avdelinger. Avdelingen som driver 
ordinær norskopplæring på dagtid er delt mellom opplæring på spor 1 (deltakere med 
mindre enn norsk grunnskole fra hjemlandet) og spor 2-3 (deltakere med minst 
tilsvarende norsk grunnskole fra hjemlandet). Avdelingen som gir grunnskoleopplæring 
for voksne omfatter også egne grunnskoleforberedende kurs for ungdom under 20 år. 
Voksne over 20 år må dokumentere norskferdigheter tilsvarende Norskprøve 2 for å 
starte på grunnskoleløp i eksamensforberedende klasser. 
 
Det er flere grunner til at opplæringen er organisert på denne måte. For det første har en 
stor andel innvandrere plikt til å gjennomføre 250 timer norsk og 50 timer 
samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven. Grunnskoleopplæring under 10. trinn er ikke 
gyldig i forbindelse med denne plikten. Dersom man ikke gjennomfører denne pliktige 
opplæring kan man verken søke permanent opphold eller statsborgerskap. Videre er det 
slik at majoriteten av innvandrerne i Stavanger kommune har tilsvarende grunnskole eller 
mer fra sitt hjemland, og har derfor bare behov for norskopplæring opp til riktig nivå i 
forhold til jobb og samfunnsdeltakelse. Vi dekker altså en majoritet av innvandrerne i 
Stavanger med vår nåværende organisering. Likevel er målgruppen for en basislæreplan 
i norsk såpass stor at vi må ta forhåndsregler både faglig og organisatorisk for å få på 
plass et tilbud som er lovmessig og forsvarlig. 



31 
 

Oversikt over målgruppen for basislæreplanen 

I følge tall fra Utdanningsetaten i Oslo er 18-20 % av innvandrere i norskopplæring på 
landsbasis uten tilsvarende norsk grunnskole fra hjemlandet. Fordelingen her vil nok 
variere fra år til år og fra kommune til kommune, men våre egne tall viser at dette nok er 
et konservativt anslag hva angår Stavanger kommune (se figur 1). 
 

 
Figur 1: Fordeling av deltakere med rett til norskopplæring skoleåret 2009-2010 

Figur 1 omfatter alle deltakere på Norskavdelingen med rett til norskopplæring etter 
Introduksjonsloven i skoleåret 2009/2010. Kategori 1 (blå farge) omfatter deltakere som 
mangler tilsvarende norsk grunnskoleopplæring. Det faktiske antallet deltakere i 
norskopplæring er langt høyere enn i figur 1, men de øvrige deltakerne tilbys 
norskopplæring mot betaling. Innenfor gruppen deltakere med rett til opplæring, ser vi at 
deltakerne uten fullverdig grunnskole utgjør snaut 33 %. Dersom vi legger denne gruppen 
til de omtrent 120 elevene som får et målrettet tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, 
kommer vi opp i drøyt 350 elever, tilsvarende en normalt stor ungdomsskole i Stavanger. 
Det er nødvendig å legge til at denne gruppen voksne spenner over alt fra analfabeter til 
deltakere som har flere års skolegang. 
 
Fra 01.09.2010 har innvandrere med ankomst til Norge før 01.09.2005 mistet rett til gratis 
norskopplæring. Vi har per dags dato ingen oversikt over hvor stor denne gruppen er. 
Erfaringer fra voksenopplæringen i Oslo tyder på at vi kan forvente etterspørsel etter 
grunnskole for voksne også fra denne gruppen, selv om vi til nå ikke har registrert 
tilsvarende tendens i Stavanger. 
 
Konsekvenser 

For at Stavanger kommune skal ha et lovlig og forsvarlig tilbud til en relativt stor gruppe 
voksne, er det etter vårt syn nødvendig å utarbeide en lokal læreplan som kombinerer 
opplæring i norsk og mål fra Kunnskapsløftet. Arbeidet Utdanningsetaten i Oslo har lagt 
ned er et godt utgangspunkt, men vi trenger å tilpasse både innhold og organisering til 
lokale forhold i Stavanger kommune. Vi viser til vedlegg 1 for basislæreplanen i Oslo. 
 
Sluttmålet for arbeidet med en basislæreplan er en faglig og organisatorisk endring i 
voksenopplæringen som ser grunnskoleopplæring og norskopplæring for voksne med 
manglende grunnskole som likeverdige deler av samme løp. I tillegg til basislæreplanen 
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fra Oslo, har vi flere års erfaring fra å organisere slik opplæring for ungdom over 
skolepliktig alder. Vi håper på den måten at vi har fått et forsprang på et stort og viktig 
arbeid med å gi voksne i Stavanger et tilpasset tilbud om opplæring. 
 
Det er likevel mye å gjøre med å evaluere våre egne erfaringer og Oslos basislæreplan 
før vi går i gang med å utforme vår egen plattform. I dette arbeidet trenger vi å bruke tid 
og ressurser både innen ledelse og blant lærere, noe som selvsagt går på bekostning av 
den daglige driften i utviklingsperioden. Vi håper derfor på styringsgruppens aksept for at 
dette er et viktig arbeid som likevel må utføres. 
 
Vi har til nå argumentert for en basislæreplan ut fra voksnes rett til grunnskoleopplæring. 
Dette er likevel ikke hele årsaken til at vi mener arbeidet med å organisere opplæring av 
voksne med manglende grunnskole etter en basislæreplan. Det norske arbeidsmarkedet 
er nå slik at også deltakere som ikke ønsker eller har forutsetninger for videregående 
trenger et visst minimum av grunnleggende kompetanse for å ta sin plass og fungere 
tilfredsstillende for sin egen del og for arbeidsgiverne. I tillegg, og minst like viktig, er det 
faktum at et visst minimum av basiskompetanse utover muntlig dagligspråk er nødvendig 
for å fylle forpliktelsene til foreldre for barn i barnehage og skole. Det er derfor god grunn 
til å argumentere for en basislæreplan også for deltakere som ikke ønsker å ta ut retten til 
eksamensrettet grunnskoleopplæring. 
 
Anslått progresjon 
Inne skoleåret 2010/2011 skal et rammeverk for en lokal læreplan i basiskompetanse for 
voksne være ferdig. En detaljert læreplan for et begynnernivå i norsk og deler av 
læreplanmålene for de første trinnene i Kunnskapsløftet skal utprøves fra august  2011. I 
første omgang kommer dette til å gjelde noen få utvalgte grupper på norskavdelingen. En 
videre progresjonsplan skal utarbeides og legges frem for Styringsgruppen i løpet av 
våren 2011. 
 
Finansiering 
20 % av kursmidlene til voksenopplæringen for 2011 settes av til nødvendig faglig 
oppdatering og erfaringsutveksling med andre kommuner. Vi har også satt av bundet 
arbeidstid til utvikling for aktuelle lærere og ledere. I tillegg har to grupper på 
norskavdelingen drevet forsøk med å ta inn mål fra Kunnskapsløftet i den ordinære 
norskopplæringen fra begynnelsen av skoleåret 2010/2011. 
 
I forbindelse med dette mangler vi som sagt midler til utvikling av lærerstoff og 
prosjektledelse. I tillegg til å se på omorganisering av egne ressurser, vil vi i løpet av 
våren 2011 undersøke muligheter for ekstern prosjektfinansiering til videre utvikling. 
Styringsgruppen vil bli holdt underrettet om fremdriften i dette arbeidet. 

 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 
 

Knut J. Tveit       
rektor        

Jørn Pedersen 
fagleder Voksenopplæring 


