
STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes læringssenter 

Saksfremlegg 
 

02.06.2015 
 
Sak 14/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling og dagsorden. 
 

 

 
Protokoll 

 

Gruppe: Styret ved Johannes læringssenter 
Møtested: NB: Rennesøygata 12 (nybygg vis-a-vis Haugesundsgata 27) 
Møtedato/ -tid: Tirsdag 09.06.2015 — kl 12.00-14.30 
Deltakere: Eli Gundersen, John Ivar Lindberg, Arnt-Heikki Steinbakk, Gabriela Tuftedal, 

Monica Stenseth, Jørn Pedersen, Siri Mollan, John Peter Hernes, Kjersti Lothe 
Dahl, Oddvar Skaar, Margrethe Kaarvaag 

Forfall:  
 
Sak  Tirsdag 09.06.2015 
14/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling og dagsorden 

15/15 Godkjenning av protokoll  
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner protokollen 

16/15 Økonomirapport per april/mai 2015 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

17/15 Status for omstillingsarbeid 
Forslag til vedtak:  

1. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
personalavdelingen, BØS, skolesjefen, barnehagesjefen og rektor på 
Johannes læringssenter for å vurdere hvordan Johannes læringssenter 
kan få en mer forutsigbar styring av økonomi. Forslag til eventuell ny 
organisering på dette området tas opp til drøfting med de sentrale 
tillitsvalgte for Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Stavanger. 

2. Styret tar ellers saken til orientering. 
18/15 Tilsyn med Opplæringslovens kapittel 4A er lukket 

Forslag til vedtak:  
Styret tar saken til orientering 

19/15 Rapport om innflytting i Rennesøygata 12 



Sak  Tirsdag 09.06.2015 
Forslag til vedtak:  
Styret tar saken til orientering 

20/15 Rapport fra forsøk med sentralisering av morsmålsopplæring 
Forslag til vedtak: 

1. Rapport fra forsøk med sentralisering av morsmålsopplæring 
oversendes direktøren for Oppvekst og levekår 

2. En eventuell videreføring av ordningen må organiseres med tanke på å 
løse de praktiske og organisatoriske utfordringene man erfarte i 
prosjektperioden 

3. Styret tar ellers saken til orientering 
21/15 Eventuelt 
 



STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes læringssenter 

Saksfremlegg 
 

17.04.2015 
 
Sak 15/15: Godkjenning av protokoll 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner protokollen. 
 

 

 
Protokoll 

 

Gruppe: Styret ved Johannes læringssenter 
Møtested: Arne Rettedalsgate 12 
Møtedato/ -tid: Tirsdag 14.04.2015 — kl 12.00-14.30 
Deltakere: Eli Gundersen, John Ivar Lindberg, Arnt-Heikki Steinbakk, Gabriela Tuftedal, 

Monica Stenseth, Jørn Pedersen, Siri Mollan, John Peter Hernes, Kjersti Lothe 
Dahl, Oddvar Skaar 

Forfall: Margrethe Kaarvaag 
 
Sak  Tirsdag 14.04.2015 
07/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: 
Styret godkjenner innkalling og dagsorden 

08/15 Godkjenning av protokoll  
Vedtak: 
Styret godkjenner protokollen 

09/15 Økonomirapport per mars 2015 og omstillingstiltak 
Vedtak: 

1. Omstillingstiltakene gjennomføres. 
2. Styret tar ellers saken til orientering. 

10/15 Nye rutiner for samhandling mellom PPT og Johannes læringssenter 
Vedtak:  
Styret tar saken til orientering 

11/15 Resultater fra Medarbeiderundersøkelsen 2015 
Vedtak:  
Styret tar saken til orientering 

12/15 Stillerom på Johannes læringssenter 
Vedtak:  

1. Det er ikke disponible lokaler for stillerom på Johannes læringssenter 
2. Saken oversendes til direktør for oppvekst og levekår for å klargjøre 

kommunens overordnete holdning til stillerom/bønnerom i 
kommunens virksomheter 



Sak  Tirsdag 14.04.2015 
3. Styret tar ellers saken til orientering. 

13/15 Eventuelt 
- Styremøtet 9. juni 2015 legges til nybygg for Johannes læringssenter i 

Rennesøygata 12 
 



STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes læringssenter 

Saksfremlegg 
 

02.06.2015 
 

Sak 16/15: Økonomirapport per april og mai 2015. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 

 
 
Hva saken gjelder 
Økonomirapporten for april viser følgende situasjon: 
 
 Regnskap Budsjett d.d. Avvik i kr. Forbruk d.d. i % Årsbudsjett Årsforbruk i % 

ALLE 42 789 384 43 311 000 521 616 98,80 90 525 000 47,27 

FELLES KOSTNADER 9 517 374 11 050 000 1 532 626 86,13 30 139 000 31,58 

VOKSENOPPLÆRING 22 618 402 19 904 000 -2 714 402 113,64 13 776 000 164,19 

INNFØRINGSSKOLE 6 345 301 7 123 000 777 699 89,08 21 678 000 29,27 

FLERSPRÅKLIG AVD -1 355 493 -487 000 868 493 278,34 9 001 000 -15,06 

INNFØRINGSBARNEHAGEN 2 946 315 3 008 000 61 685 97,95 8 469 000 34,79 

BASE FOR ASSISTENTER 2 717 484 2 713 000 -4 484 100,17 7 462 000 36,42 

 
Det mangler fremdeles utgifter og inntekter for mai 2015 innen fristen for å sender saker til 
styret, men også denne rapporten tas for ordens skyld med her: 
 Regnskap Budsjett d.d. Avvik i kr. Forbruk d.d. i % Årsbudsjett Årsforbruk i % 

ALLE 55 025 627 51 228 000 -3 797 627 107,41 90 525 000 60,79 

FELLES KOSTNADER 10 659 051 12 373 000 1 713 949 86,15 30 139 000 35,37 

VOKSENOPPLÆRING 28 273 384 20 557 000 -7 716 384 137,54 13 776 000 205,24 

INNFØRINGSSKOLE 7 944 903 8 908 000 963 097 89,19 21 678 000 36,65 

FLERSPRÅKLIG AVD 1 130 865 2 127 000 996 135 53,17 9 001 000 12,56 

INNFØRINGSBARNEHAGEN 3 573 589 3 871 000 297 411 92,32 8 469 000 42,20 

BASE FOR ASSISTENTER 3 443 835 3 392 000 -51 835 101,53 7 462 000 46,15 

 

Kommentarer til rapportene 
Rapporten fra april viser at det foreløpig er god kontroll med senterets økonomi. Senteret 
har fått justert sine rammer ned fra 2014, og alle avdelinger, inkludert voksenopplæringen 
har hatt en betydelig nedgang i utgifter. Når voksenopplæringen fremdeles har et 
merforbruk, skyldes dette at forbruket som hadde bygget seg opp her når inntektene sviktet i 
2013 og 2014 var så pass stort at vi ikke har klart å få balanse her. 



Rapporten for mai viser et merforbruk på kr 3797 627 for senteret under ett, og hele kr 
7 716 384 for voksenopplæringen. Årsaken til dette er at rapporten ikke er justert for 
inntekter som skulle kommet inn på dette tidspunktet, men som lar vente på seg. Årsaken til 
dette er en omlegging av tilskuddsbehandlingen, som vi bli omtalt seinere i denne saken. Det 
mangler derfor tilsynelatende 4,4 millioner kroner i inntekter for voksenopplæringen denne 
måneden. 

Det er ikke kommet inn innbetalinger av sykepenger på rapporten for mai. Dette utgjør 
erfaringsmessig mellom kr 300 000 og 400 000 i inntekter for senteret. Alle inntekter for 
betalende deltakere i mai er heller ikke ført. 

Med disse forbeholdene, kan vi si at det så langt vi har kontroll over situasjonen, er det en 
god utvikling i økonomien for senteret, forutsatt at forslagene til innsparinger for høsten blir 
gjennomført. 

Sammen med våre øvrige avdelinger bidrar Innføringsbarnehagen med sitt mindreforbruk 
til at senteret samlet sett har en bedret økonomi i 2015. Rådmannen foreslår imidlertid at 
barnehagen skal få en reduksjon i sin ramme på kr 400 000 i tertialrapporten som ble 
framlagt 01.06.2015. Dersom rådmannens forslag vedtas i bystyret, vil dette kunne føre til 
omstillinger ved andre avdelinger på senteret. 

Inntekter videre i 2015 
Voksenopplæring 
Norskopplæringen på senteret finansieres i hovedsak av innbetalinger fra privatpersoner 
uten rett til norskopplæring, fra statlige tilskudd til norskopplæring og fra samarbeidsavtaler 
med nabokommuner. 

Innbetalinger fra privatpersoner faktureres månedlig. Vi har derfor løpende kontroll med 
utviklingen av disse inntektene. Per april/mai kan det se ut til at det er en liten nedgang i 
disse inntektene. Vi har grunn til å anta at dette er konjunkturrelatert, all den tid flere av 
disse elevene er arbeidsinnvandrere eller gift med arbeidsinnvandrere, som nå blir rammet 
av nedgang i arbeidsmarkedet i regionen. 

Utbetaling av statlige tilskudd til norskopplæring skal i utgangspunktet skje hvert kvartal. Vi 
får på denne måten oversikt over inntektsgrunnlaget fire ganger årlig. Frem til nå har det 
vært kommunenes ansvar å skaffe til veie lister over hvor mange personer man kan kreve 
tilskudd for. Vi har følgelig hatt adgang til informasjon om hvilke personer dette gjelder. I 
forbindelse med en ny versjon av det elektroniske Nasjonalt introduksjonsregister, skal all 
utbetaling skje automatisk. Imidlertid har det vært problemer med denne funksjonen i 
registeret, og det har verken vært mulig å skaffe informasjon om hvor mange personer vi 
kommer til å motta tilskudd for, eller få utbetalt tilskudd før dette problemet er løst. 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har informert om at dette skal være i orden innen 
tredje kvartal 2015. Før dette er i orden, klarer vi ikke å anslå hvor store inntekter vi kan 
gjøre regning med i 2015. Dette er en betydelig utfordring i forbindelse med 
økonomistyringen av voksenopplæringsfeltet. 



Inntekter fra samarbeid med nabokommuner er omtrent som før, slik det ser ut nå. 

Grunnskole 
Flerspråklig avdeling drives i hovedsak ved at senteret hvert halvår får tilført et beløp basert 
på skolenes bestillinger av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Da fristen for å 
bestille opplæring høsten 2015 gikk ut 20. mai, registrerte vi en tydelig nedgang i skolenes 
bestillinger. Vi antar at dette henger sammen med usikkerhet blant skolene om den 
økonomiske situasjonen videre i 2015. 
Det er forventet at vi mottar enkelte etterbestillinger etter fristen, så det fullstendige bildet er 
ennå ikke klart. Vi har derfor ikke dratt noen konklusjoner om situasjonen på dette området 
ennå. 
Dersom vi kan forvente en stabil nedgang i disse bestillingene, ved at skolene i større grad 
tilbyr minimumsløsninger for elever med rett til opplæring på morsmål, må vi fremover 
forvente en omstilling innen dette feltet. 
 
Vurdering og konklusjon 

Om vi forutsetter at omstillingstiltak planlagt for høsten 2015 gjennomføres, har senteret 
gjennom omstillinger i 2014 og så langt i 2015 en bedret økonomisk situasjon. Vi mangler 
likevel informasjon om inntekter fra tilskudd til norskopplæring og bestillinger av 
flerspråklige lærere som er nødvendig for riktig økonomistyring for resten av året. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 

 

Jørn Pedersen 
Rektor 



STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes læringssenter 

Saksfremlegg 
 

02.06.2015 
 

Sak 17/15: Status for omstillingsarbeid. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
personalavdelingen, BØS, skolesjefen, barnehagesjefen og rektor på Johannes 
læringssenter for å vurdere hvordan Johannes læringssenter kan få en mer 
forutsigbar styring av økonomi. Forslag til eventuell ny organisering på dette 
området tas opp til drøfting med de sentrale tillitsvalgte for Utdanningsforbundet 
og Fagforbundet i Stavanger. 

2. Styret tar ellers saken til orientering. 
 
 
 
Hva saken gjelder 
Johannes læringssenter har gjennomført nødvendige omstillinger på grunn av sviktende 
inntekter fra tilskudd til norskopplæring i 2013 og 2014. Det er ennå ikke mulig å si om 
inntektene fra norskopplæring fortsetter å gå ned i 2015. 
I tillegg til omstillinger for å håndtere egen inntektssvikt, er senteret også pålagt generelle 
reduksjoner og effektiviseringskrav på rammen for senteret. Det er også iverksatt spesifikke kutt 
innen barnehageavdelingene våre. Ytterligere kutt er planlagt innen dette området i forbindelse 
med sak om tertialrapport for Stavanger kommune fremlagt 01.06.2015. 
Videre følger en kort oppsummering av status for dette arbeidet per mai 2015. 
 
Arbeid med å redusere antall årsverk 
Store deler av utgiftene til senteret er bundet opp i lønn og omkostninger. En viktig del av 
omstillingsarbeidet er derfor å redusere antall årsverk. Diagrammet under viser utviklingen i 
antall årsverk på senteret i perioden januar 2013 til april 2015 (tall hentet fra 
lønnsrapporter i perioden): 



 
 
Vi ser av diagrammet at antall årsverk er redusert fra rundt 240 til rundt 220 i perioden. All 
reduksjon av årsverk har blitt gjennomført ved naturlig avgang. Dette har vært mulig fordi 
det samtidig har vært flere ansatte som har gått av ved pensjon, og at vi har dekket opp for 
permisjoner og langtidsfravær på grunn av sykdom ved å omdisponere på personalet. Det er 
også slik at vi har hatt god fordel av personell med bred og sammensatt kompetanse, som 
kan fylle flere roller ved senteret i de tilfellene det har vært nødvendig å omdisponere 
ansatte. 
 
Effekt av omstilling 
Med utgangspunkt i planen for omstilling som ble vedtatt av styret ved Johannes 
læringssenter i juni 2014, burde vi nå langt på vei ha nådd målene som ble vedtatt. 
Situasjonen er derimot endret på flere måter siden da. Følgende faktorer har bidratt til dette: 

- Omstillingskrav vedtatt i forbindelse med budsjett 2016: Senteret ble pålagt 2,5 
millioner kroner i rammereduksjon og kr 500 000 i effektivisering fra og med 2015. I 
tillegg ble det vedtatt en målrettet reduksjon av basen for flerspråklige assistenter på 
kr 800 000. 

- Foreslått omstilling i forbindelse med tertialrapport i juni 2015: Reduksjon av 
rammen for innføringsbarnehagen på kr 400 000, dvs effekten av å øke 
bemanningsnormen tilsvarende ordinære barnehager. 

- Fortsatt inntektssvikt: Ved utgangen av 2014 ble det klart at tendensen med fallende 
inntekter fra tilskudd i norskopplæring i 2013 fortsatte. Utbetalingene i 2014 ble 
lavere enn i 2013.  Situasjonen i 2015 er fortsatt uavklart (jf sak 16/15). 

- Nye oppgaver uten finansiering: Fra og med sommeren 2014 er norskprøvene for 
voksne lagt om slik at hver kommune har ansvar for å avvikle skriftlig og muntlig 
prøve for sine deltakere. Johannes læringssenter hadde frem til dette avviklet 
norskprøver for regionen og mottatt refusjon for å dekke utgifter til dette. Satsene for 
eksaminator og sensor på muntlig prøve er etter lokal avtale satt tilsvarende satsene 
for muntlig eksamen i grunnskolen. Med de nye prøvene er ikke arbeidsmengden for 
senteret vesentlig redusert, men vi må nå dekke utgifter til prøven innen egen 
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ramme. Det er i overkant av 300 personer som tar skriftlig og muntlig prøve to 
ganger i året. 
 

Videre arbeid 
Flere faktorer har i det siste året påvirket effekten av omstillingsarbeidet på senteret. Vi er 
derfor ennå ikke i mål, og styret har vedtatt ytterligere behov for omstilling ved at 
innføringstilbud for ungdomstrinnet dekkes innen gjeldende årsverk på senteret. 
Vi må også være oppmerksomme på følgende: 

- Sentrale politikere i Stavanger har gjennom media uttrykt seg positive til å bidra til en 
nødvendig økning av bosetting av flyktninger fra mottak i Norge i perioden 2015-
2016. Det er også gjennom media gitt signaler om at man fra Stavanger kommune i 
samme periode vil stille seg positive til å bidra i en nasjonal dugnad med å tilby 
opphold til ofre for den humanitære katastrofen som utspiller seg i Syria. Det blir 
likevel ikke tatt høyde for en eventuell økning i aktivitet på dette området i 
rådmannens tertialrapport som ble lagt frem 01.06.2015. Vi må derfor anta at 
eventuelle nye oppgaver for vår del i forbindelse med dette fører til nye 
omstillingsbehov, kanskje allerede innen 2015. 

- Det er ingen synlige tegn til at den økonomiske situasjonen i kommunen bedrer seg. 
Vi må derfor ta høyde for at det kommer ytterligere omstillingskrav fra 2016. I tillegg 
er det slik at lavkonjunkturen i regionen samtidig kan føre til en fortsatt nedgang i 
inntekter. 

- Foreløpige oversikter over bestillinger av morsmål viser at skolene  på grunn av 
dårligere økonomi ikke bestiller like mange timer opplæring i morsmål og tospråklig 
fagopplæring som før (jf sak 16/15). Om denne tendensen viser seg å bli varig og 
eventuelt øke i omfang, vil vi ha ansatte uten arbeidsoppgaver innen dette feltet i 
tiden som kommer. 

 
Vurdering og konklusjon 
Rammene til Johannes læringssenter påvirkes av flere faktorer. På den ene siden påvirkes de 
både direkte og indirekte av kommunens økonomi. På den andre siden er de avhengige av 
endringer i senterets direkte inntekter i form av innbetalinger og offentlige tilskudd. I 
perioden 2013-2015 har flere av disse faktorene påvirket økonomien i negativ retning, og 
senteret har både kjente og ukjente omstillingsbehov i perioden 2015-2016. 
Rektor ved Johannes læringssenter opplever at situasjonen er utfordrende med tanke på 
økonomistyring og med tanke på en god og forutsigbar personalforvaltning. 
 
Forslag til vedtak: 

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
personalavdelingen, BØS, skolesjefen, barnehagesjefen og rektor på Johannes 
læringssenter for å vurdere hvordan Johannes læringssenter kan få en mer 
forutsigbar styring av økonomi. Forslag til eventuell ny organisering på dette 
området tas opp til drøfting med de sentrale tillitsvalgte for Utdanningsforbundet 
og Fagforbundet i Stavanger. 

4. Styret tar ellers saken til orientering. 
 
 
Jørn Pedersen 
Rektor 



STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes læringssenter 

Saksfremlegg 
 

02.06.2015 
 

Sak 18/15: Tilsyn med Opplæringslovens kapittel 4A er lukket. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 
 
Hva saken gjelder 
Stavanger kommune hadde våren 2014 tilsyn med grunnskole- og spesialopplæring for voksne 
etter Opplæringslovens kapittel 4A. Det var Fylkesmannen i Rogaland som gjennomførte tilsynet. 
 
I forbindelse med dette, ble det oppdaget enkelte avvik som måtte rettes på. Vi har i samarbeid 
med skolesjefen og PPT arbeidet gjennom skoleåret 2014/2015 med å rette på praksisen internt 
i virksomhetene og i våre felles samarbeidsrutiner. 
 
Fylkesmannen har i forbindelse med avvikene bedt om dokumentasjon på rettelsene. 
Dokumentasjon har blitt oversendt fra Stavanger kommune, og Fylkesmannen meddelte 
kommunen i brev datert 22.04.2015 at tilsynet nå er lukket. Fylkesmannen ber oss spesielt om å 
sikre at de sakkyndige vurderingene er i tråd med Opplæringslovens § 5-3 og 
Utdanningsdirektoratets veileder «Spesialundervisning for voksne». 
 
Sak med orientering om tilsynet vil bli lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i juni. 
 
Brevet fra Fylkesmannen er vedlagt denne saken. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Jørn Pedersen 
Rektor 
 
Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen datert 22.04.2015 





STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes læringssenter 

Saksfremlegg 
 

02.06.2015 
 

Sak 19/15: Norskopplæringen flytter til Rennesøygata 12 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 
 
 
Hva saken gjelder 
Rektor informer om at senteret nå har overtatt den nye bygningen i Rennesøygata 12 (R12). 
 
Rennesøygata 12  var klar til overtakelse for Johannes læringssenter 13. april 2015.  På det 
tidspunktet gjensto fortsatt noe arbeid med innredning og tilpasning  i bygningen. Fram til mai 
jobbet vi med å montere inventar og utstyr til alle klasserom, arbeidsplasser for lærere og 
kontorer.  Vi forberedte også utflytting av undervisning  og arbeidsplasser i  første omgang fra 
Hesbygata og i neste omgang lærere og klasser fra Haugesundsgata 27 (H27). Den nye bygningen 
ble åpnet for undervisning i begynnelsen av mai, og i løpet av denne måneden flyttet etter hvert 
alle introrådgivere og norsklærere over fra sine tidligere arbeidsplasser. Det samme gjorde også 
hoveddelen av undervisningsaktivitetene som har foregått i H27. Noen grupper med 
norskopplæring for voksne vil fortsette å få sin undervisning i H27 fram til sommerferien i rom 
som ikke skal bygges om eller benyttes av andre før til høsten. Deltakerantallet i disse gruppene 
er nøye dimensjonert etter tilgjengelig romstørrelse terminen startet. Å flytte alle klasser til 
nybygget på en gang ville kreve en unødvendig omorganisering av gruppene i terminen mellom 
påske og sommerferie. Til høsten vil R12 på dagtid være full av deltakere på norskkurs, 
introtiltak og i timer med synspedagog. På kveldstid vil det også være mange klasser i drift, men 
det vil også finnes noen ledige rom.  
 
Den nye bygningen har flotte klasserom 
Som framstår som et moderne læringsmiljø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi har fått en betydelig 
økning i kapasitet når det 
gjelder dataterminaler i 
klasserom. Rommene er 
organisert slik at man kan 
ha både vanlig opplæring 
med samtaler framlegg og 
samtaler – og arbeid på 
datamaskiner.  Digitale 
hjelpemidler er høyaktuelt 
både for opplæring og 
gjennomføring av 
kartlegging og nasjonalt 
gitte norskprøver som 
dokumenterer  
deltakeres sluttkompetanse 
etter norskopplæringen. 

 
I alle undervisningsetasjer er det 
arealer med bord hvor 
deltakerne kan være sammen i 
pauser. Vi ser at deltakerne 
finner sammen og utnytter 
arealet godt!  
I månedsskiftet mai-juni 
gjennomførte vi for første gang 
muntlige norskprøver i R12, og 
spenningen var til å ta å føle på 
mellom kandidatene som ventet 
sammen på å komme inn til 
eksamen – to og to. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I femte etasje har lærerne sine arbeidsplasser og her har vi fått et stort rom som er 
tilrettelagt for både samlinger, kurs og pauseareale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Og arbeidsplasser for 54 lærere…. 

 
 
 
 
 
 
…. med ulik utsikt i  de ulike rom! 
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Forslag til vedtak: 

1. Rapport fra forsøk med sentralisering av morsmålsopplæring oversendes 
direktøren for Oppvekst og levekår 

2. En eventuell videreføring av ordningen må organiseres med tanke på å løse de 
praktiske og organisatoriske utfordringene man erfarte i prosjektperioden 

3. Styret tar ellers saken til orientering 
 
 
Hva saken gjelder 
Johannes læringssenter har på oppdrag fra skolesjefen gjennomført et forsøk med sentralisering 
av morsmålsopplæring i Storhaug bydel. Forsøket er nå gjennomført, og vi kan herved legge frem 
en rapport som oppsummerer de viktigste erfaringene. Det er avdelingslederne ved våre 
flerspråklige avdelinger, Anna Panfilova og John Reynier som har skrevet rapporten. 
 
Selv om forsøket på et faglig nivå kan sies å ha gitt positive erfaringer, har vi også møtt 
utfordringer i forbindelse med den praktiske organiseringen av tilbudet. Elever og foreldre har til 
en viss grad opplevd at det ikke er hensiktsmessig å få opplæring på en annen skole enn 
nærskolen. I tillegg har nærskolene i prosjektet ikke hatt ressurser til å bidra i særlig grad i 
forbindelse med henting av barna. Johannes læringssenter har dermed vært nødt til å besørge 
transport for elevene. 
 
En eventuell videreføring av ordningen bør etter rektors syn ta hensyn til disse utfordringene, og 
i samarbeid med skolesjefen og nærskolene som eventuelt deltar forsøke å løse disse 
problemstillingene. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Rapport fra forsøk med sentralisering av morsmålsopplæring oversendes 
direktøren for Oppvekst og levekår 

2. En eventuell videreføring av ordningen må organiseres med tanke på å løse de 
praktiske og organisatoriske utfordringene man erfarte i prosjektperioden 

3. Styret tar ellers saken til orientering 
 
Jørn Pedersen 
Rektor 
Vedlegg 1: Rapport fra prosjektet ”Sentralisering av morsmålsopplæring i Storhaug bydel” 



Sentralisering av morsmålsopplæring i Storhaug bydel 

 

Evaluering av prosjektet   

Denne rapporten er resultatet av en evaluering av prosjektet «Sentralisering av 

morsmålsopplæring», som har blitt gjennomført i Storhaug bydel, Stavanger i skoleårene 2013-2014 

og 2014-2015. 

Informasjon om bakgrunn for prosjektet: Oppvekststyret vedtok i sak 27/12 den 20.mars 2012 at det 

skulle gjennomføres et prosjekt med blokklegging/sentralisering av morsmålsopplæring. Skolesjefens 

ønske var at ordningen skulle prøves ut i en begrenset målestokk, og at Johannes LS skulle forsøke å 

finne en kombinasjon av 2-3 skoler, gjerne i samme bydel, der det var mulig å få maksimal treff på tre 

ulike faktorer: 

- Elevgrunnlaget er best mulig 

- Skolene har lik nok struktur på timeplanen innen trinnene 

- Der det er minimalt med transportbehov 

Målet med prosjektet er å bedre kvaliteten på morsmålsopplæringen ved at hver elev får flere timer 

og mer tid med læreren og medelevene som har det samme språket, samt videreutvikle sitt 

morsmål.  

Vi har bestemt oss å prøve en slik ordning i Storhaug bydel. Skolene Storhaug, Nylund og Johannes 

læringssenter har samarbeidet om et toårig prosjekt med sentralisering av morsmålsopplæring i 

språkene tyrkisk og polsk. Elevene i 1.-4.trinn har hatt fire timer undervisning hver tirsdag fra kl 13:30 

til 16:30. Språk og trinn har blitt valgt på grunnlag av bestillinger fra skolene. Vi har valgt Johannes 

læringssenter som undervisningssted. Det var den praktisk sett enkleste løsningen for alle skolene 

(Johannes LS, Storhaug og Nylund). Opplæringsloven §2-8 sier tydelig at: «morsmålsopplæringen kan 

legges til en annen skole enn den eleven til vanlig går ved».  

Rapporten bygger på underveisvurderinger, et spørreskjema for skolene, et spørreskjema for 

lærerne, som underviste i prosjektet og et spørreskjema for foreldre. 

På bakgrunn av dette datagrunnlaget er konklusjonen at prosjektet” Sentralisering av 

morsmålsopplæringen” har vært i og for seg positivt, fordi at det har vært flere elever i de ulike 

språkene, og at elevene har fått mer tid sammen med læreren og medelever som snakker samme 



morsmål. Alle parter i prosjektet (foreldre, lærere og skolene) framhever at det er verdifullt for 

elevene å få en økt kompetanse i morsmålet, og at i grupper får elevene større anledning å snakke, 

diskutere, lære og leke på morsmålet sammen med medelever. Samtidig har det vært organisatoriske 

og praktiske utfordringer knyttet til prosjektet, blant annet i forhold til tidspunktet og stedet for 

undervisningen, og transporten, som gjorde at det ikke har fungert så bra. 

Språkgrupper  

Under planleggingen av prosjektet når vi har vurdert hvilke språkgrupper og hvilke klassetrinn man 

skulle velge, har vi lagt stort vekt på elevgrunnlaget. Språkene som ble valgt, var tyrkisk og polsk, og 

siden det var flest bestillinger for elever på 1.-4.trinn, har vi prioritert disse. Det har blitt dannet 4 

grupper. Fire tospråklige lærere har deltatt i prosjektet: 2 tyrkiske og 2 polske. 

Elevtall høsten 2013 -  27 elever: 

Tyrkisk: 

x 1.kl   -  6 elever 
x 2.kl   -  7 elever 

Polsk: 

x 1.-2.kl  -   8 elever  
x 3.-4.kl  -  6 elever 

I løpet av skoleåret 2013/2014 har foreldre til 3 elever takket nei til tilbudet. 

Elevtall høsten 2014 – 29 elever: 

Tyrkisk: 

x 1.kl   -    7 elever 

x 2.-3.kl -  9 elever  

   Polsk: 

x 1.-2.kl – 9 elever 

x 3.-4.kl – 4 elever 



I løpet av skoleåret 2014/2015 har 12 elever sluttet av forskjellige grunner: 7 elever har flyttet, og 

foreldre til 5 elever har takket nei til tilbudet. 

 

 Organisering  

Tilbudet har blitt lagt som en aktivitet som inngikk i en utvidet skoledag.  I Stavanger er det vanlig å gi 

morsmålsopplæring individuelt og at eleven får morsmålsopplæring 1/2 – 1 time per uke.  I 

prosjektet ville elevene få 3- 4 timer per uke. I samarbeid med Nylund og Storhaug skole har det blitt 

bestemt at tilbudet skulle organiseres som en firetimers aktivitet inkludert et friminutt med 

måltid/frukt.  

Tidspunkt og sted for undervisningen ble valgt i samråd med skolene, der man blant annet har 

forsøkt å ta hensyn til struktur på timeplanen innen trinnene på Nylund og Storhaug, fortsatt 

gjennomføring av leksehjelp, tid til transport mellom skolene, tilgang til klasserom og andre 

aktiviteter for morsmålsopplæringen.  

Flertall av elever som har deltatt i prosjektet har gått på SFO og de måtte følges av voksne til 

Johannes læringssenter. Siden skolene hadde ikke personalkapasitet til å følge elevene ned har vi 

tilbudt oss å hente elevene både på Storhaug og Nylund skole. Skoleåret 2013/2014 ble elevene fra 

Storhaug skole kjørt i Johannes sine biler og fra Nylund gikk elevene sammen med personal fra 

Johannes.  I skoleåret 2014/2015 har elevene fra begge skolene blitt hentet med buss og det har 

alltid vært personal fra Johannes ved henting av elevene på Nylund skole, grunnet flere elever på 

Nylund. Når morsmålsundervisningen har vært ferdig på Johannes Læringssenter kl 16:30 måtte 

elevene gå selv eller bli hentet av foreldrene.  

Læreplan  

Opplæringen har foregått etter Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter.  I undervisningen har 

lærerne lagt vekt på å øke elevenes ordforråd gjennom opplæringen. Lærerne har valgt å arbeide 

med mange ulike temaer som er knyttet til kultur og tradisjoner i det aktuelle landet. 

Lærerens synspunkter om prosjektet. 

Alle lærere som har blitt involvert i prosjektet har uttrykket at prosjektet har vært positivt med tanke 

på at elevene har fått flere timer i motsetning med 0,5t -1t , de  har jobbet i større grupper, elevene 



har blitt kjent med barn fra andre skolen som snakker samme språk, de  har fått utviklet sine lese og 

skrive ferdigheter. Lærerne mener at elevene har vært mer motiverte og engasjerte i timene, til 

sammenligning med en og en undervisning.   

 Det har vært individuelle forskjeller hos elevene- noen trivdes, andre trivdes ikke i det hele tatt og 

har oppfattet tilbudet som ekstra arbeidsbyrde. Dette har ofte ført til dårlig atferd i timene.  Som en 

del av den helhetlige vurderingen nevner også lærerne utfordringene knyttet tidspunkt og varighet. 

Lærerne har rapportert at firetimers aktivitet etter skoletid har vært lenge for elevene og elevene, 

særlig på 1.trinn, har blitt fort veldig trøtte og ukonsentrerte. Lærerne har vært enige om at det 

hadde vært bedre med kortere undervisningsøkter og det hadde vært tryggere for elevene å ha 

undervisning på nærskolen.  

Foreldrenes synspunkter. 

Av de foreldrene som svarte på spørreskjemaet de fleste har vært enige eller litt enige i påstanden 

om at eleven er blitt flinkere til å snakke og til å skrive på morsmålet, og de har også sagt at de bruker 

språket mye hjemme. De fleste foreldre har stort sett vært fornøyd med tilbudet, men uenige med 

tidspunktet, varigheten og undervisningsstedet. Foreldrene ønsker morsmålsopplæringen på 

nærskolen for sine barn. 

 

Skolenes synspunkter. 

Nylund og Storhaug skoler kunne ikke bedømme prosjektets pedagogisk effekt i og med skolene ikke 

har hatt noe innsikt om arbeidsmåter og innhold i undervisningen. Informasjonen har gått mellom 

foresatte og Johannes Læringssenter. Skolene mener at prosjektet har vært positivt, og at det har 

vært bra for identitetsfølelsen å møte barn med samme med morsmål, og være en del av 

gruppefelleskapet. 

Samarbeid med Johannes LS og skolene har vært ok, men organiseringen forårsaket mye stress 

spesielt for SFO-personalet på Nylund og Storhaug. 

Nylund skole har bidratt å samle barna, slik at henting skulle gå raskest mulig. I følge Nylund skole har 

det vært en utfordring, da mange av elevene har prøvd å gjemme seg fordi de ikke ville gå. 



Storhaug skole har hatt problemer med å samle elevene, som skulle til morsmålsopplæring. Enkelte 

barn har gått på SFO, mens andre ikke. Barna måtte følges til bussen og ha tilsyn, og dette har ikke 

skolen hatt ressurser til.  

Skolene har opplevd noe kontakt med hjemmene, frustrasjon og klaging fra foreldre. Grunner til 

dette har vært transportproblemer, annet undervisningssted, tidspunkt og dag som har medført 

venting for elever som ikke går på SFO. 

 

Konklusjon 

Prosjektet ”Sentralisering av morsmålsopplæring”, som har vært gjennomført i Storhaug bydel, 

Stavanger kommune i skoleårene 2013-2015, må sies å ha vært  tilfredsstillende på en del områder. 

På bakgrunn av det alle involverte rapporterer, rimelig å konkludere med at sentralisering av 

morsmålsopplæring og økning av antall undervisning timer har gitt minoritetsspråklige elever en god 

mulighet til å videreutvikle morsmålet sitt, og at både lærerne og foreldrene framhever den språklige 

utviklingen de fleste elevene har hatt.  

Selv om prosjektet opplevdes positivt på flere måter, kan det ikke vurderes løsrevet fra 

organisatoriske og praktiske utfordringer knyttet til prosjektet.  

 

 

Anna Panfilova, avdelingsleder 

John Reynier, Avdelingsleder 


