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INNLEDNING 
Harstad kommune har gjennom de siste årene tatt imot et stadig økende antall 

flerspråklige elever fra mange ulike land og med mange ulike språk, og det er i 

dag flerspråklige elever ved de fleste grunnskolene i kommunen. 

I Harstad kommune får flerspråklige elever i grunnskolen opplæring etter 

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01) og ordinær l 

Læreplan i norsk (NOR1-05) med særskilt tilpasning. Elevene representerer et 

stort mangfold med ulik språklig og kulturell bakgrunn, og med varierende grad 

av skolegang fra hjemlandet eller andre land.  

Denne planen skal støtte skolene i arbeidet for og med denne elevgruppen og 

sikre flerspråklige elever i grunnskolealder et godt skoletilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/kl06/NOR7-01
https://www.udir.no/kl06/NOR1-05
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ORD- OG BEGREPSFORKLARINGER 

Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, som på et 

tidspunkt har innvandret til Norge. 

Arbeidsinnvandrere er de som er i Norge for å jobbe (ofte fra andre land innen EØS-

området). 

Asylsøkere er de som søker opphold i Norge. 

Flyktninger er de som ifølge Utlendingsdirektoratets flyktningeregister har 

flyktningstatus og har fått oppholdstillatelse i Norge. 

Fødeland er hovedsakelig mors bosted da personen ble født. 

Flerspråklig elev: elev som har annet morsmål enn norsk og samisk (minoritetsspråklig 

og flerkulturell elev benyttes ofte synonymt) 

Nyankommet elev: elev med annet morsmål enn norsk og samisk, som nylig er 

kommet til kommunen.  

Innføringsgruppe: undervisningstilbud med hovedvekt på å lære norsk. 

Innføringsskole: skole som har innføringsgruppe(r). 

Nærskole: Skolen som ligger geografisk nærmest der eleven bor, og som er den 

naturlige skolen for eleven å tilhøre når eleven blir ferdig i innføringsgruppa.  

Hjemmeklasse: Den klassen eleven får tildelt som sin ordinære klasse når eleven 

begynner på skolen. Denne klassen kan være på «innføringsskolen» eller «nærskolen». 

Elever som går i innføringsgruppe på en annen skole enn sin nærskole får en 

hjemmeklasse på begge skoler. 

 

Særskilt språkopplæring: Opplæring som gis for å bedre elevens forutsetning for å 

nyttiggjøre seg undervisning på norsk. Denne type opplæring kan deles i tre: 

 Særskilt norskopplæring (SNO): Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk 

(mer hjelp med norsk) 

 Morsmålsopplæring: Opplæring i og på elevens morsmål 

 Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål av 

tospråklig lærer 
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Målgrupper 
Dette dokumentet skal fungere som en overordnet plan. Planen skal sikre at alle 

involverte parter vet hvordan Harstad kommune tar i mot flerspråklige elever og 

gir dem undervisning i den tiden de går i grunnskolen i kommunen.  

Planen skal også fungere som et arbeidsredskap for skoleledere, lærere, 

assistenter og andre fagpersoner som har direkte tilknytning til flerspråklige 

elever i sitt daglige arbeid. Videre vektlegger planen et godt samarbeid mellom 

skole og hjem, da dette samarbeidet er med på å sikre elevene et best mulig 

opplæringstilbud.  

 

Målet for opplæringen 
Opplæringsloven § 2-8 gir flerspråklige elever rett til særskilt språkopplæring til 

de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring. 

Hovedmålsettingen er at elevene raskest mulig skal lære seg norsk. Dette skal 

oppnås gjennom en systematisk opplæring. Opplæringen forankres i god 

kunnskap om undervisning i grunnleggende norsk for flerspråklige elever og 

gode kunnskaper om flerkulturell forståelse.  

Innholdet i opplæringen, arbeidsmåter, organisering av opplæringstilbudet, 

kartlegging og vurdering av elevens kompetanse skal støtte opp om utviklingen 

av elevens norskferdigheter. 

Planen legger vekt på at elevene skal inkluderes i ordinær klasse og skole fra 

første dag. Flerspråklige elever som får delta i uformelle sosiale sammenhenger 

med jevnaldrende i en trygg setting, lærer seg lettere norsk dagligspråk. Elever i 

innføringsgruppe skal derfor inkluderes i innføringsskolens aktiviteter og sosiale 

sammenhenger. Elever i innføringsgruppe som har en annen nærskole enn 

innføringsskolen, skal etterhvert også bli kjent med sin nærskole så langt det er 

praktisk mulig og gjennomførbart.   

 
 

 

 
  

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-8
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RAMMEBETINGELSER 
Rammebetingelsene for opplæring av flerspråklige elever som ikke har 

tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning i grunnskolen, er 

gitt gjennom lover, forskrifter og rundskriv. Skolen skal tilrettelegge 

undervisningen best mulig innenfor disse rammene. 

Opplæringsloven 

Rett til skolegang 

Nyankomne elever har ifølge opplæringslovens §2-1, annet ledd, rett til 

skolegang: 

«Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i 
Noreg i meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når 

opphaldet har vart i tre månader. …» 
 

Når oppholdet har vart i tre måneder, har barnet også plikt til å motta 

grunnskoleopplæring. Skoleeier skal sikre at elev og foresatte har fått 

informasjon om denne rettigheten og plikten. 

 

Rett til særskilt språkopplæring 

Opplæringslovens §2-8 gir rett til særskilt språkopplæring: 

«Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til 

særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den 

vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til 

morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.» 

Retten til særskilt språkopplæring gis ved enkeltvedtak. Vedtaket fattes ved 

skolen eleven skal gå på med rett for foresatte til å klage på vedtaket etter 

forvaltningslovens §§ 28 og 29. Det er rektor som fatter vedtak, og gjør det for 

ett år av gangen. I enkeltvedtak som fattes, skal det framgå hvilken type 

opplæring den enkelte elev skal ha (Vedlegg 1). 

På bakgrunn av enkeltvedtaket som fattes, skal det lages en individuell tilpasset 

plan (ITP) for elevens opplæring (Vedlegg 2). Planen skrives om våren som 

evaluering av inneværende skoleår og som en enkel plan for neste skoleår. 

 

Læreplaner og forskrifter 
Kunnskapsløftet (K06) er gjeldende læreplan for opplæring også i 

innføringsgruppene. Forskrift til opplæringslovens §1.1, femte ledd, gir skoleeier 

adgang til å vedta hvilken læreplan som skal følges: 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-8
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§28
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§29
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§1-1
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«Elevar som har rett til særskild norskopplæring etter opplæringslova § 2-8, 

skal få opplæring etter tilpassing til læreplanen i norsk eller opplæring etter 

læreplanen i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar.» 

Med utgangspunkt i barnets kompetanse i norsk, avgjøres det hvilken plan som 

skal følges. For nyankomne flerspråklige elever vil det oftest være naturlig å 

begynne med Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Elevene 

skal etter hvert som de tilegner seg flere norskkunnskaper, få opplæring etter 

ordinær Læreplan i norsk med særskilt tilpasning til de har gode nok 

norskkunnskaper til å få undervisning uten særskilt tilpasning.  

Kommunale føringer 

Harstad kommunestyre har lagt føringer for opplæringen i vedtak av 28/11 2013, 

sak nr 13/112 (vedlegg 3). Disse føringene er noe endret etter vedtak av 27/05 

2016, sak nr 16/3039 (vedlegg 4).  

De deler av vedtakene som berører opplæringens innhold og organisering er 

innarbeidet i planen. 

ELEVENS FORUTSETNINGER OG BEHOV 
Elevene som har rett til opplæringen denne veilederen omhandler, har ulike 

forutsetninger når de begynner på skole i Harstad kommune.  

For at disse elevene skal få en god opplæring som raskest mulig setter dem i 

stand til å motta ordinær undervisning i norsk skole, kreves det et tilbud med 

fleksible løsninger, lærere med høy og spesifikk kompetanse, høye ambisjoner på 

elevenes vegne og godt samarbeid med foresatte og de andre involverte 

lærerne. Ansvarsfordelingen og samarbeidet mellom innføringsskole og nærskole 

bør være tydelig, slik at oppfølgingen av de flerspråklige elevene blir god og 

systematisk. Ryddige prosedyrer skal støtte skolene i dette arbeidet. 

 

Nyankomnes første møte med skolen 
Det aller første møtet med skolen påvirker opplevelsen av skoletilværelsen i 

framtida. Både innføringsskolen og nærskolen skal derfor ha faste rutiner for å ta 

imot elever og foresatte. God kommunikasjon mellom alle involverte parter er 

nødvendig for at eleven skal bli ivaretatt på best mulig måte.  Det gjelder både 

ved ankomst til kommunen, til skolen, underveis i skoleåret og ved overgang 

mellom skolene. 

 

Samarbeid skole-hjem 
I kunnskapsløftet (2006) står det at de foresatte har hovedansvaret for egne 

barn, og at de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. 

https://www.udir.no/kl06/NOR7-01
https://www.udir.no/kl06/NOR1-05
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Samarbeid skole-hjem er nødvendig for at skolen skal kunne møte elevenes 

behov og forutsetninger.  Skolen skal derfor legge til rette for et godt samarbeid 

med foresatte allerede fra første møte med skolen, som beskrevet over. 

Foresatte til de flerspråklige elevene deltar på ordinære foreldremøter i klassene. 

Det kan være nødvendig med tolketjeneste på disse møtene. Harstad kommune 

bør i tillegg jobbe med å utvikle informasjonsskriv på flere språk, for å sikre en 

bedre informasjonsflyt til flerspråklige foresatte. 

 

Det legges også til rette for et ekstra skole-hjemsamarbeid ved overgangen til 

videregående opplæring. I januar hvert år gjennomføres et informasjonsmøte 

med tolker for foresatte og flerspråklige elever og med kort botid (0-5 år). Møtet 

gjennomføres av representanter for ungdomsskolene, Harstad voksenopplæring 

og skoleeier i Harstad kommune i samarbeid med de nærmeste videregående 

skolene: Heggen Rå og Stangnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

PROSEDYRER VED MOTTAK AV NYANKOMNE 

Tolk 
Når representanter for skolene i Harstad kommune skal ha samtaler med 

nyankomne elever og deres foresatte, må det sjekkes om det er behov for tolk. 

Tolketjeneste kan bestilles som telefontolk fra språksenteret i Tromsø. I noen 

tilfeller kan det være aktuelt å bruke andre personer (f.eks. morsmålslærere) 

som tolk med personlig oppmøte. Dette må alltid avklares med den/de saken 

gjelder. Barn må aldri brukes som tolk for sine foreldre. 

Melding om nyankomne: 

Flyktninger 

Når en ny elev med flyktningebakgrunn bosettes i Harstad kommune, mottar 

skolefaglig rådgiver migrasjon beskjed om dette fra NAV flyktning. Det går også 

en kopi til rektor ved skolene som har innføringsgruppe(r): Harstad skole og 

Seljestad ungdomsskole. Meldingen inneholder navn, fødselsdato, DUF nummer, 

nasjonalitet, språk, kontaktinformasjon, dato for bosetting og navn på 

kontaktperson ved NAV-flyktning. 

Asylsøkere 

Når en ny elev som søker opphold i Norge ankommer Harstad kommune, mottar 

skolefaglig rådgiver migrasjon melding om dette fra det aktuelle mottaket. Det 

går også en kopi til rektor ved skolene som har innføringsgrupper: Harstad skole 

og Seljestad ungdomsskole. Meldingen inneholder navn, fødselsdato, DUF 

nummer, nasjonalitet, språk og dato for ankomst til mottak. Kontaktperson er 

barne- og ungdomsansvarlig ved det aktuelle mottaket. 

Pr. 1.3.2017 er det ingen mottak i Harstad kommune.  

Andre flerspråklige elever med ulik bakgrunn 

I denne gruppen finner en for eksempel barn av arbeidsinnvandrere og 

familiegjenforente barn. Alle flerspråklige barn i skolepliktig alder har rett til 

skolegang. Det hender at familien tar direkte kontakt med nærskolen. Disse skal 

henvises til skolefaglig rådgiver migrasjon som sluser dem videre til den aktuelle 

skolen. Vanlig praksis er at elever som ikke behersker norsk som 

opplæringsspråk starter i innføringsgruppe på Harstad skole eller Seljestad 

ungdomsskole. 

Helseklarering 

Nyankomne fra en rekke land må helseklareres før de begynner på skolen. Når eleven er helseklarert, 

går beskjed fra helsesøster til skolen og til skolefaglig rådgiver. 
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PROSEDYRER VED SKOLESTART 
 

Ansvarsfordeling: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Møte med elev og foresatte 
Det første møtet med elev og foresatte foregår i forkant av skolestart på skolen 

eleven skal begynne på. Under dette møtet får elev og foresatte informasjon om 

skolesystemet i Harstad (og Norge) om og når han/hun skal begynne på skolen.  

I samtalen intervjues elev og foresatte for best mulig å kartlegge elevens 

språkbiografi og tidligere skolegang. Annen relevant informasjon om elev og 

skole utveksles.  

Skolefaglig rådgiver migrasjon skal: 

 Gi beskjed til elevens nærskole 

Nærskolen og innføringsskolen skal: 

 Ta kontakt med foresatte 

 Svare på henvendelser 

Skoleleder skal: 

 fatte enkeltvedtak om flerspråklige elevers opplæring, se vedlagte 

standard 

 gjøre veilederen «Velkommen!» kjent for personalet  

 informere om endringer i lov og forskrift 

 avholde jevnlige møter med lærerne som er involverte i 

undervisningen av de flerspråklige elevene 

 forberede overgang til nærskolen hvis den er en annen enn 

innføringsskolen 

Kontaktlærer/innføringslærer skal: 

 sette seg inn i veilederen «Velkommen!» 

 gjennomføre velkomstsamtaler 

 kartlegge, dokumentere og vurdere elevens utvikling og læring 

 lage en individuell tilpasset plan 

 forberede overgang til hjemmeklasse og/eller nærskole 

 orientere foresatte om planer for overføring 

 bidra i samarbeidet mellom de involverte lærerne 
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I samtalen benyttes del 1 (Min språkbiografi) i kartleggingsmateriellet 

Språkkompetanse i grunnleggende norsk, skjema for registrering av nyankomne 

elever fra språklige minoriteter (vedlegg 5) og skjema for ønske om undervisning 

i morsmål og/eller tospråklig opplæring (Vedlegg 6). Dato for skolestart avtales. 

Skolen trenger tid til å forberede seg, derfor må tidspunkt for oppstart alltid 

avklares med skolen før eleven får endelig beskjed. Kopi av skjema for 

registrering av nyankomne elever fra språklige minoriteter sendes til skolefaglig 

rådgiver migrasjon etter samtalen. 

For elever som ikke er i NAV-systemet eller tilknyttet et mottak, skal det i tillegg 

innhentes samtykke til å videreformidle personopplysningene til helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten (Vedlegg 7). Dette for å sikre elever med 

minoritetsbakgrunn nødvendig helsehjelp. Disse opplysningene sendes 

sjefshelsesøster i kommunen. 

Oppstart i innføringsgruppe 
Innføringstilbud er en frivillig ordning med fokus på å lære norsk, og de foresatte 

kan velge om de vi ta imot innføringstilbud for sitt barn eller om barnet skal 

starte i ordinær klasse. Tilbudet er tidsbegrenset til maksimalt to år.  

Når en elev skal begynne i innføringsgruppe i Harstad kommune, gjennomfører 

innføringslærer (evt. kontaktlærer/tospråklig faglærer) det første møtet med elev 

og foresatte, som beskrevet under Møte med elev og foresatte. Første skoledag 

blir eleven møtt av samme lærer for å skape mest mulig trygghet.  

Eleven tildeles en hjemmeklasse ved innføringsskolen. For å sikre tilhørighet i 

denne klassen helt fra begynnelsen, bør eleven være på besøk der allerede første 

skoledag. Fra andre skoledag bør eleven være til stede i hjemmeklassen i 

praktisk-estetiske fag. Unntak kan gjøres etter individuell vurdering, men dette 

trekkes ikke lenger ut enn den første skoleuka.  

  

https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
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ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN  
Skolen har anledning til å dele inn i grupper etter faglig nivå, avhengig av hvilken 

fase eleven har nådd i norskopplæringen. Undervisningen i Harstad kommune er 

organisert i tre trappetrinn: 

1. Innføringsgruppe med Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.  

Nyankomne flerspråklige elever som får undervisning etter denne læreplanen, 

mottar mye av sin opplæring i innføringsgruppe. Tilbudet er frivillig og varer i 

utgangspunktet i 1 år, men kan utvides til 2 år ved behov. De skal allikevel være 

i sin hjemmeklasse i alle timer med praktisk-estetiske fag og i alle sosiale klasse-

/skolesammenhenger, så langt det er praktisk mulig. 

2. Hjemmeklasse med ordinær Læreplan i norsk (NOR1-05) med særskilt tilpasning.  

Elever som mestrer nivå 1 i Udir’s kartleggingsverktøy, Språkkompetanse i 

grunnleggende norsk, og har begynt å mestre deler av nivå 2, kan fremdeles ha 

et tilbud i innføringsgruppe etter behov, men skal nå ha større deler av 

opplæringen i sin hjemmeklasse, og få særskilt tilpasning. Dette vurderes av de 

involverte lærerne individuelt for hver elev. 

 

3. Ordinær læreplan i norsk. 

Når eleven har tilegnet seg så gode norskkunnskaper at hun/han i stor grad 

mestrer nivå 2 i kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende 

norsk, og de involverte lærerne i samråd er enig om at eleven er klar for det, er 

det tid for å få opplæring etter ordinær Læreplan i norsk (NOR1-05). Eleven får 

da opplæringa i sin hjemmeklasse.  

Kartlegging og dokumentasjon av norskferdigheter og læringsutbytte er 

avgjørende for hvilket nivå den enkelte elev får sin opplæring på. Inndelingene 

er derfor fleksible med hensyn til både varighet, elevsammensetning og 

ferdighetsnivå. 

Kontaktlærer 

Hvem som skal være kontaktlærer for den enkelte elev, må avgjøres ved den 

enkelte skole. Rektor tar denne avgjørelsen i samarbeid med de involverte 

lærerne. Noen ganger kan det være hensiktsmessig at innføringslærer er 

kontaktlærer. I andre tilfeller kan kontaktlærer være den samme som er 

kontaktlærer i elevens hjemmeklasse.  

 

  

https://www.udir.no/kl06/NOR7-01
https://www.udir.no/kl06/NOR1-05
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
https://www.udir.no/kl06/NOR1-05
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INNHOLD I OPPLÆRINGEN 

Grunnleggende prinsipper 

Motivasjon og mestring 

Mestringsopplevelse er en viktig faktor for å skape motivasjon i opplæringen. Et 

grunnleggende prinsipp for mestring, motivasjon og læring er at opplæringen 

bygger på elevenes forutsetninger, erfaringer og behov. Fungerer dette, kan 

elevene gradvis utvikle innsikt og forståelse av norsk språk og kultur. 

 

Grunnleggende ferdigheter 

Målet med opplæringen i innføringsgruppe er at den enkelte flerspråklige elev så 

raskt som mulig skal kunne følge ordinær læreplan med norsk som 

undervisningsspråk.  

For å oppnå dette må elevene tilegne seg tilstrekkelige grunnleggende 

ferdigheter i innføringsgruppa.  

De grunnleggende ferdighetene er: 

 Å kunne uttrykke seg muntlig 

 Å kunne uttrykke seg skriftlig 

 Å kunne lese 

 Å kunne regne 

 Å kunne bruke digitale verktøy 

Ord og begreper 

Forskning viser at elevenes ordforråd og begrepsrepertoar har stor betydning i 

læreprosesser. Vi vet at barn som henger etter i språklig utvikling, også risikerer 

å bli hengende etter på andre utviklingsområder. Det er også klar sammenheng 

mellom vokabular ved skolestart og seinere leseferdighet. Utvikling av 

begrepsforståelse og trening i strategisk tenkning rundt ord bidrar til større 

forståelse og utvidelse av ordforråd. Det er av avgjørende betydning for elevenes 

læringsutbytte at alle involverte lærere jobber strukturert og bevisst med dette. 

Faglærerne må derfor bidra til at elevene tilegner seg lese- og læringsstrategier 

tilpasset de enkelte fag.  

 

Særskilt språkopplæring 

Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse for opplæring i grunnleggende 

norsk, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Flerspråklige elever har i 

følge opplæringslova § 2-8 rett til tospråklig fagopplæring og/eller 

morsmålsopplæring dersom det er mulig å skaffe egnet personale.   

Tospråklig fagopplæring 

Harstad kommune tilbyr tospråklig fagopplæring i språkene arabisk, somali, 

tigrinja og amharisk. De tospråklige faglærerne jobber ambulerende mellom de 

skolene som har behov for tospråklig fagopplæring. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-8
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Tospråklig fagopplæring kan gjennomføres på følgende måte: 

 Norsklærer og tospråklig lærer arbeider med de samme temaene. 

Tospråklig lærer sikrer først at eleven har begrepene på sitt morsmål. 

Dersom ordene er ukjente, må eleven lære fagordene på morsmål før 

temaet gjennomgås på norsk.  

 Når skolen har kvalifiserte tospråklig lærer og elevens morsmål er godt 

utviklet, kan det være en fordel for eleven om leseopplæring på morsmål 

gis parallelt. 

 Skolen må sikre at tospråklig lærer er kjent med skolens metodikk i lese- 

og fagopplæring, og at det er nært samarbeid med de øvrige lærerne i 

klassen. 

Morsmålsopplæring 

Harstad kommune tilbyr morsmålsopplæring i de tilfeller flerspråklige elever har 

rett til dette ihht. opplæringslova § 2-8, dersom det er mulig å skaffe egnet 

personale. Der det er hensiktsmessig og læringsfremmende, kan 

morsmålslærerne også fungere som tospråklige faglærere. Dette vurderes og 

avgjøres individuelt av ansettende myndighet i samarbeid med skolens ledelse. 

Morsmålsundervisningen er aldersblandet, og foregår på Harstad skole og 

Seljestad ungdomsskole. Tilbudet gis en gang i uka i skoleåret. Tidspunktet 

fastsettes fra år til år. Tilbudet er frivillig, og det gis informasjon om ordningen 

ved første møte med skolen.  Innføringsskolen eller nærskolen skal gjøre 

enkeltvedtak når foresatte og elev ønsker morsmålsopplæring (Vedlegg 1). 

Morsmålslærere 

Morsmålslærer ansettes normalt for ett år av gangen, og skriver under 

arbeidsavtale hos rektor ved Harstad skole. 

Morsmålslærer skal undervise etter læreplan i morsmål for språklige minoriteter. 

I løpet av skoleåret 2017/2018 skal det utarbeides en temaplan som 

morsmålsundervisningen skal følge. Morsmålslærer deltar i fagnettverk, og får 

tilbud om etter-/videreutdanning når det er aktuelt og mulig. 

  

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-8
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KARTLEGGING OG VURDERING 

Kartleggingsverktøy 

Alle flerspråklige elever i Harstad kommune som får sin opplæring etter Læreplan 

i grunnleggende norsk for språklige minoriteter(NOR7-01) og ordinær Læreplan i 

norsk (NOR1-05) med særskilt tilpassing, skal kartlegges og vurderes etter 

Utdanningsdirektoratets Kartleggingsmateriell - Språkkompetanse i 

grunnleggende norsk.  I noen tilfeller kan det være nødvendig å utvide 

kartleggingen med andre kartleggingsverktøy.  

Eksempler på annet kartleggingsmateriell: 

 Lesetest på morsmålet - Prøvene kan bestilles fra NAFO. 

 Kartleggingsmateriell av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne 

minoritetsspråklige ungdommer. 

 FLORO (FLORO-hjulet) – utføres av sertifisert personale i skole eller PPT. 

Kartlegging ved innføringsskolen 

Første samtale med elev og foresatte gjennomføres som beskrevet under 

overskriften Møte med elev og foresatte. I tillegg kan eventuell søknad om SFO-

plass fylles ut her. «Min språkbiografi» legges inn i VOKAL, så snart dette er 

praktisk mulig. 

Til videre kartlegging fortsetter man å bruke Utdanningsdirektoratets 

Kartleggingsmateriell - Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Resultater i 

denne kartleggingen legges inn i VOKAL og gjennomføres fortløpende. Dette er 

et dynamisk kartleggingsmateriell, og kan ikke forventes å være ferdigstilt når 

eleven overføres sin hjemmeklasse eller nærskole. Tospråklige 

faglærere/morsmålslærere kan evt. bistå med kartlegging i ulike fag etter behov. 

Det vises forøvrig til kartleggingsrutiner Harstad kommune. 

Kartlegging ved nærskolen 

Nærskolen skal kartlegge de flerspråklige elevene på samme måte og med 

samme verktøy som innføringsskolen inntil eleven har så gode ferdigheter i 

grunnleggende norsk at han/hun har utbytte av å følge undervisning etter 

ordinær Læreplan i norsk (NOR1-05) uten særskilt tilpassing. Dette betyr at 

eleven jobber med ferdigheter for nivå 3 på de fleste områder i 

Utdanningsdirektoratets Kartleggingsmateriell - Språkkompetanse i 

grunnleggende norsk. 

 

  

https://www.udir.no/kl06/NOR7-01
https://www.udir.no/kl06/NOR7-01
https://www.udir.no/kl06/NOR1-05
https://www.udir.no/kl06/NOR1-05
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
http://nafo.hioa.no/grunnskole/kartleggingsverktoy/kartleggingsprover-pa-morsmal/
http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/10/NAFO-kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspråklige-ungdommer.pdf
http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/10/NAFO-kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspråklige-ungdommer.pdf
http://dk/EKNet/docs/pub/dok02174.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
http://dk/EKNet/docs/pub/dok01893.pdf
https://www.udir.no/kl06/NOR1-05
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
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NETTVERK 

Fagnettverk  
Det er etablert et fagnettverk for lærere og assistenter som jobber med 

innføringsgruppene. Skolefaglig rådgiver migrasjon kaller inn til møtene og leder 

dem ved behov. Nettverket har møter minimum to ganger i året og finner sted 

annenhver gang ved Seljestad Ungdomsskole og Harstad skole. Formål med 

nettverket er å ha en arena der man kan dele og utvikle undervisningsopplegg, 

metoder, idéer og tanker. Dette for å fremme godt samarbeid, gode rutiner og et 

godt grunnlag for læring for de flerspråklige elevene.  

To til fire ganger i året vil det også arrangeres kommunal workshop relevant for 

alle lærere som jobber med særskilt språkopplæring.  Workshopene organiseres 

av skolefaglig rådgiver migrasjon. Det legges til rette for at også 

morsmålslærerne kan delta på disse workshopene. 

Det skal i tillegg jobbes med å etablere en veiledningsordning i et eget nettverk 

for morsmålslærere. 

Lærersamarbeid 
Det legges opp til samarbeid mellom de ulike lærerne som jobber med de 

flerspråklige elevene i Harstad kommune. Formålet med dette samarbeidet er å 

legge til rette for elevenes læring og forberede dem i forkant av faglærers og 

kontaktlærers undervisning. Dette er spesielt viktig ved nye begreper, temaer og 

undervisningsopplegg. Målet er at samarbeidet skal foregå jevnlig mellom alle 

involverte lærere. 
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PROSEDYRER VED OVERGANGER 

Barnehage og skole 
Barnehagefaglig rådgiver og skolefaglig rådgiver migrasjon samarbeider rundt 

flerspråklige barn i Harstad kommune. 

For kommunale barnehager gjelder prosedyren Forberedelse skolestart – 

overgang barnehage skole også for flerspråklige barn. Hvis foresatte samtykker 

bør barnets språkkompetanse morsmål/norsk og mestring i førskolegruppen få et 

særlig fokus. Private barnehager har tilgang til denne prosedyren, og vanlig 

praksis er at den blir fulgt. 

Før overgangssamtalene våren 2017 er det ønskelig å utarbeide et eget skjema 

for beskrivelse av barnets språkbiografi. 

For barn som har gått ett år i barnehage er normen at en starter på nærskolen i 

ordinær førsteklasse og ved behov får særskilt språkopplæring jf. opplæringslova 

§ 2-8. 

 

Skole 
Elever som går i innføring har et midlertidig, frivillig tilbud på innføringsskolen. 

Det betyr at deres egentlige tilhørighet er ved nærskolen. Den enkelte skole 

utvikler derfor interne rutiner og klar ansvarsfordeling for å sikre at alle 

overganger blir trygge og positive. For å sikre gode overganger må nærskolene 

samarbeide med innføringsskolene. 

Overgang til hjemmeklasse ved innføringsskole 

Det er et prinsipp at de flerspråklige elevene i Harstad kommune skal inkluderes 

i en vanlig klasse fra første dag i skolen, enten de går på sin nærskole eller en av 

innføringsskolene. Denne klassen kalles hjemmeklasse. 

Overgang til hjemmeklasse ved innføringsskolen 

Elever som går i innføringsgruppe er sammen med hjemmeklassen ved 

innføringsskolen i praktisk-estetiske fag allerede fra andre skoledag, og 

inkluderes i alle sosiale aktiviteter, turer og lignende. Etterhvert som eleven 

tilegner seg norsk språk, økes antallet timer i hjemmeklassen. 

 

Overgang til nærskole når denne er en annen enn innføringsskolen 

Hospitering ved nærskolen når denne er en annen enn innføringsskolen. 

Hensikten med en hospiteringsordning er at eleven skal utvikle tilhørighet til sin 

hjemmeklasse på nærskolen. Ordningen gir muligheter til å etablere vennskap og 

skal fremme trivsel, språkutvikling og inkludering.  Eleven bør hospitere i den 

nye hjemmeklassen en eller to dager pr uke før overføring. Hvor lenge før må 

vurderes individuelt. Innføringsskolen gjør disse vurderingene og kontakter 

nærskolen for å få i gang hospitering. Nærskolen skal tildele en klasse til eleven 

http://dk/EKNet/docs/pub/dok00967.pdf
http://dk/EKNet/docs/pub/dok00967.pdf
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-8
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-8
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og bidra til at hospitering kommer i gang. Klassen eleven skal gå i på nærskolen, 

legger til rette med å etablere plass (pult/stol/garderobe) evt. også fadder. 

Den første dagen eleven er på hospitering, følges han/hun normalt av foresatte. 

I spesielle tilfeller kan det være behov for at noen fra innføringsskolen følger 

eleven i tillegg til de foresatte. Etter første dag tar nærskolen ansvar for eleven 

når han/hun er på hospitering.  

Overføringsmøte 

Det gjennomføres et overføringsmøte mellom innføringsskolen og nærskolen i 

god tid før overføring. I noen tilfeller kan det være nødvendig med flere møter. 

Møtet drøfter elevens forutsetninger og behov, i hvilke fag eleven kan følge 

aldersadekvate kompetansemål, og hvilken særskilt tilrettelegging eleven 

eventuelt måtte ha behov for (f.eks. tospråklig fagopplæring). 

 

FLERSPRÅKLIGE ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET 

Fritak for vurdering med karakter 

Ihht. forskrift til opplæringslova §3-21 har flerspråklige elever som nylig har 

kommet til Norge rett til fritak fra vurdering med karakter dersom de foresatte 

ber om det. Den som gir elev og foresatte informasjon om dette, skal sikre at 

elev og foresatte har riktig forståelse av konsekvensene ved å velge bort slik 

vurdering.  

Det er rektor som gjør vedtak om slikt fritak. I vedtaket presiseres det i hvilke 

fag elevene skal ha fritak fra vurdering med karakter.  

Elever som får fritak etter denne bestemmelsen, vil fortsatt ha krav på 

underveisvurdering uten karakter, herunder halvårsvurdering uten karakter. 

Eleven skal alltid ha underveisvurdering og dokumentasjon på oppnådd 

kompetanse uansett om eleven er fritatt fra vurdering med karakter i fagene. 

Fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål 

Etter forskrift til opplæringslova §1-11 gjelder ikke kravet om opplæring i skriftlig 

sidemål for elever som får særskilt språkopplæring etter opplæringslova §§2-8 

og 3-12. 

Særskilt tilrettelegging ved eksamen 

Minoritetsspråklige elever i ungdomsskolen kan ha rett til særskilt tilrettelegging 

ved eksamen etter forskrift til opplæringslova § 3-32. Det er rektor som avgjør 

hvilken tilrettelegging eleven skal få gjennom å fatte et enkeltvedtak om denne 

tilretteleggingen. 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-21
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§1-11
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringsloven#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-32
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Fritak for eksamen 

De elevene som har fritak for vurdering med karakter etter forskrift til 

opplæringslova §3-21, er etter §3-24 også fritatt for eksamen i de fag der de har 

fritak for vurdering med karakter. 

Vitnemål 

Når en elev har blitt skrevet ut av grunnskolen og har fått et vitnemål, regnes 

grunnskolen som gjennomgått. Alle elever har rett til vitnemål når de blir skrevet 

ut av grunnskolen, uavhengig av om det er tilstrekkelig grunnlag for å sette 

karakter eller ikke forskrift til opplæringslova §3-40. 

  

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-21
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-21
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-24
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-40
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OVERGANG TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

Inntak til videregående opplæring 

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre 

års heltids videregående opplæring (ungdomsretten), jfr. opplæringsloven § 3-1 

første ledd. 

Ungdom har rett til å bli tatt inn til på videregående skole hvis de oppfyller ett av 

vilkårene i forskrift til opplæringsloven § 6-13: 

 har fullført norsk grunnskoleopplæring (enten ordinær grunnskole eller 

grunnskoleopplæring for voksne) 

 er skrevet ut av norsk grunnskole 

 har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år 

 har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for 

voksne 

Fylkeskommunen kan tilby et innføringstilbud som «år 0» eller som ett av de tre 

årene, til nyankomne elever etter opplæringsloven. Et innføringstilbud kan være 

aktuelt for elever som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne 

fullføre videregående opplæring. 

 

Ekstra foreldremøte 

Som beskrevet tidligere, gjennomføres et informasjonsmøte med tolker for 

foresatte og flerspråklige elever og med kort botid (5-7 år). Møtet gjennomføres i 

januar hvert år, og er et samarbeid mellom ungdomsskolene i Harstad, Harstad 

voksenopplæring og Rå, Heggen og Stangnes videregående skoler. Skolefaglig 

rådgiver migrasjon organiserer og kaller inn til møtet. På møtet blir det gitt 

generell informasjon om videregående skole. I tillegg informeres det spesifikt om 

år «0» på Rå og grunnskole for voksne. 

På møtet vil det også være mulig for elever og foresatte til å få snakke med 

representanter fra Harstad voksenopplæring og de videregående skolene, slik at 

de kan stille spørsmål og evt. få hjelp av tolk til dette.  

Flerspråklige elever får tilbud om ekstra rådgivning ved behov. 

GRUNNSKOLE FOR VOKSNE 

Kommunen er ansvarlig for å gi grunnskoleopplæring for voksne etter 

opplæringsloven § 4A-1 dersom elevene:  

 er over opplæringspliktig alder (over 16 år) 

 trenger grunnskoleopplæring p.g.a. for svake grunnleggende ferdigheter til 

at de kan klare seg i utdanningssystemet eller i arbeidslivet. 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-1
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§6-13
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§4a-1


VEDLEGG 1: 
 

 
 

 
 

HARSTAD KOMMUNE                                    Unntatt offentlighet 

etter Offl. § 13, Fvl. § 13.1 

 
 

 

 
Foresattes navn 

Adresse 

Postnummer og Poststed 

 

 

Vedtak om særskilt språkopplæring for flerspråklige elever 

Skoleåret           / 

 

Navn: 

Født: 

Skole: 

 

”Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild 

norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa 

i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg 

fagopplæring eller begge delar. 

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når 

morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna 

undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna 

opplæring tilpassa føresetnadene 

til elevane. 

Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om 

særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for 

elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om 

elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen”. 

(Jmf. Opplæringslova § 2-8) 

 

 

Vedtak: 

Eleven tildeles timer i: 

       Særskilt norskopplæring 
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       Morsmålsopplæring (med forbehold om tilsetting av egnet 

morsmålslærer) 

       Tospråklig fagopplæring (med forbehold om tilsetting av egnet 

morsmålslærer) 

 

Fag det skal gis tospråklig fagopplæring i: 

Fag 1: 

Fag 2: 

Fag 3: 

Fag 4: 

 

Begrunnelse for vedtaket, jmf. Fvl. § 25 (med bakgrunn i 

kartlegging og utredning av elevens behov/nivå): 

Omfang: 

Med hjemmel i Opplæringsloven § 2 – 8 tildeles eleven _________ 

årstimer til særskilt norskopplæring, _________ årstimer til 

morsmålsopplæring og/eller_________årstimer til tospråklig 

fagopplæring. 

 

Innholdet i opplæringen 

Den særskilte norskopplæringen skal gis etter: 

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter  

Særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk  

 

Organisering av opplæringen 
Se vedlagte skjema med plan for organisering! 

 

 

 

 

 

Skulle det i løpet av skoleåret skje forandringer som gir grunnlag for 

endringer, vil 

opplæringstilbudet bli vurdert på ny. Ønsker dere ytterligere opplysninger 

om elevens 

opplæringstilbud kan dere kontakte skolen. 

Vedtaket er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2 og kan påklages i 

henhold til § 28 og 

§ 29. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes skolen 

ved rektor. Dersom 

kommunen ikke finner å kunne ta klagen til følge, vil klagen bli oversendt 

Fylkesmannen i 



 

2 
 

Troms. Fylkesmannes avgjørelse er endelig, og kan ikke påklages. 

Foresatte har, med visse 

unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til 

Forvaltningsloven § 18 og § 19. 

 

 

 

 

 

___________________________                                

_____________________________ 

                   Sted og dato                                                                

Underskrift rektor 
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VEDLEGG 2 
 

 

HARSTAD KOMMUNE                                    Unntatt offentlighet 

etter Offl. § 13, Fvl. § 13.1 

 
Individuelt tilpasset plan 
 

 

for elever som får opplæring etter 

læreplan i grunnleggende norsk og for elever som 

får særskilt tilpasning innenfor den ordinære 

læreplanen i norsk 

 

skoleåret      / 
 

Navn: 

 

Født: 

 

 

Klasse:  

  

Fag:  

 

Tidsrom:  

 

 

Organisering:  

 

 

Overordnet mål:  

 

PEDAGOGISK KARTLEGGING: 

Problem: 

 

 

Styrke: 

 

 

Behov:  
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Situasjonsbeskrivelse og tiltak:  

 

 

Dato:  

 

Kontaktlærer: ………………………………… 

 

Foresatte:……………………………….       
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VEDLEGG 3 
 

Vedtak Kommunestyret - 28.11.2013: 
 
Harstad kommunestyre vedtar organisering av flerspråklige elever i Harstad kommune 

som følger: 

1. Målet med tilrettelegging av opplæringen for flerspråklige elever etter 

Opplæringslovens § 2.8 er at elevene raskest mulig lærer seg norsk, slik at de 

kan følge ordinær undervisning etter ordinær læreplan i Harstad kommune. 

Opplæringen av de flerspråklige elevene organiseres ut fra dette prinsippet. 

 

2. Målet er videre at langt flere nyttiggjør seg av sin rett til morsmålsopplæring og 

tospråklig opplæring, og slik får utviklet sin flerspråklige kompetanse maksimalt. 

 

3. Som grunnlag for organisering av opplæringen skal skolene følge ny «Plan og 

veileder for opplæring av flerspråklige elever i Harstad kommune». 

 

4. Innføringsgrupper for flerspråklige elever i barnetrinn organiseres på Harstad 

skole. 

 

5. Innføringsgrupper for flerspråklige elever i ungdomstrinn organiseres på 

Seljestad ungdomsskole. 

 

6. Morsmålsopplæringen flyttes fra ettermiddagstid til tospråklig fagopplæring 

innenfor ordinær skoletid fra og med skoleåret 2014-2015. 
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VEDLEGG 4 
 

Vedtak Kommunestyret - 27.05.2016: 
 
Harstad kommunestyre vedtar endring i skoletilbudet slik; 

1. Alle minoritetsspråklige elever i grunnskolen kartlegges for å avklare om de har 

et behov for, og dermed også rett til, særskilt språkopplæring jf. § 2-8 i 

Opplæringsloven 

 

2. På bakgrunn av kartlegging av elevenes norskkompetanse tilbys elevene, ved 

behov, særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring 

fra skoleåret 2016/2017 

 

3. Harstad kommune skal søke etter kvalifiserte lærere til morsmålsopplæring og 

tospråklig fagopplæring. 

 

4. Grunnskolene i Harstad kommune får vurdert sine rammer til 

morsmålsopplæring 

og tospråklig fagopplæring for å møte behovet og rettighetene som den økende 

minoritetsspråklige elevgruppen har 

 

5. Grunnskolene i Harstad kommune får vurdert sine rammer til særskilt 

norskopplæring for å møte behovet og rettighetene som den økende 

minoritetsspråklige elevgruppen har 

 

6. Innføringsgruppene får fra skoleåret 2017/2018 status som egne klasser og får 

med dette en mer forutsigbar ressurstildeling 

7. Morsmålsopplæring fra neste skoleår organiseres etter skoletid på 2 ulike  

dager. 

Tilbud på barnetrinnet gis ved Harstad skole og tilbud på ungdomstrinnet gis ved 

Seljestad ungdomsskole. Harstad skole har ansvar for å organisere 

morsmålsundervisningen. Denne fordelingen gjøres for de store språkgruppene. 

Andre grupper kan samorganiseres på en plass. 

 

8. Rådmannen bes vurdere å innarbeide finansiering av økte kostnader i 

forbindelse 

med 2. tertialrapport og i arbeidet med virksomhetsplanen 2017-2020. 

 

9. Endret ressurstildeling til skolene innarbeides i VHP ved behandling av 2. 
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VEDLEGG 5 

Skjema for registrering av nyankomne elever fra språklige minoriteter 

1. Opplysninger om eleven som skal registreres i SATS 

Etternavn Fornavn Fødsels- og/eller personnr. 
 
 

Kvinne 
Mann 

Nasjonalitet Statsborgerskap 
 
 

Morsmål 
 
 

Kommunikasjonsspråk Fødeland 

Telefon/mobil 
 
 
 
 

Adresse 
 
 
 

Postnr./sted 

Dato begynt i norsk skole Dato begynt i kommunen 
 
 
 

 

(For andre opplysninger som skal inn i SATS, se rundskriv 7/2011, punkt 3 «registrering i SATS skole») 

 

 

2. Opplysninger om foresatte som skal registreres på «Foresatte/kontaktpersoner» i SATS 

Mors navn 
 
 
 
 
 

Adresse Postnr./sted Telefon/mobil 

Fars navn 
 
 
 
 
 

Adresse Postnr./sted Telefon/mobil 
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Punkt 3 skal ikke føres i SATS, men oppbevares i elevmappen og kopi skal oversendes innføringsskolen. 

3. Opplysninger om elevens skolebakgrunn fra utlandet 

Antall år med skolebakgrunn i utlandet Hvis opplæringen ikke har vært på fulltid, gi en 
nærmere beskrivelse av omfanget her 
 
 
 

Hvilke(t) land? Undervisningsspråk 
 
 

Har du hatt opplæring i: 

Ditt morsmål? 
Ja         Nei 

Antall år 

Engelsk 
Ja         Nei 

Antall år 

Fremmedspråk 
Ja         Nei    Hvilke: 

Antall år 

Matematikk 
Ja         Nei 

Antall år 

Naturfag (fysikk, kjemi, biologi) 
Ja         Nei 

Antall år 

Dokumentasjon på skolegang vedlagt 
Ja         Nei 
 

4. Elevens ferdigheter i norsk 

Muntlig norsk Flytende Kan litt Kan ikke norsk 

Skriftlig norsk Flytende Kan litt Kan ikke norsk 

På bakgrunn av punkt 3 og 4 anbefales opplæring i 

Innføringstilbud Ja                    Nei 

Ordinær klasse ved 
nærskolen 

Ja                    Nei 

 

5. Annet 

Elevens DUF-nr hvis personnummer ikke 
foreligger 

Hvor lenge planlegger foresatte/eleven å være i 
Norge? 

Foreligger bostedsattest fra Det sentrale folkeregisteret? 
Ja           Nei 

Andre opplysninger av interesse for skolen 
 
 
 

 

Sted/dato 

__________________________    _______________________________ 

Underskrift foresatte      Underskrift rektor  



 

9 
 

VEDLEGG 6 
 

Skjema for ønske om undervisning i morsmål og/eller tospråklig fagopplæring 

 

 

Vi ønsker opplæring i morsmål:   JA ⃝      NEI  ⃝ 

Vi ønsker tospråklig fagopplæring: JA ⃝      NEI  ⃝ 

 

Elevens navn: ___________________________________________ 

Fødselsdato: ________________________ 

 

Skole:____________________  Klasse:___________ 

Elevens morsmål:________________________________________ 

 

Eventuelle andre opplysninger: 

 
 
 
 

 

Sted og dato: 

 

Foresattes underskrift 

 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er sikkert at Harstad kommune kan skaffe 

kvalifisert lærer i elevens morsmål. 
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VEDLEGG 7 
 

 

HARSTAD KOMMUNE                                    Unntatt offentlighet 

etter Offl. § 13, Fvl. § 13.1 
 

Samtykke til overføring av opplysninger til helsestasjonen 
 

 

Jeg samtykker til at personopplysninger om mitt barn, 

……………………………………………………………………., sendes til sjefshelsesøster i Harstad 

kommune. 

 

 

______________________ 

Sted og dato 

 

______________________ 

Foresatt 

 


