
Orientering om tilbudet til minoritetsspråklige 
elever som har rett på vedtak etter §2-8.



Elever som får undervisning 
etter opplæringsloven § 2-8

• 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.

• Antall elever som har vedtak om særskilt 
norskopplæring: 1213 (990+206+17)

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-8


• https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-
gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/


Kartlegging 

• Kartlegging av norskferdigheter er 
viktig for å avgjøre om eleven 
trenger særskilt språkopplæring. 

• Kartleggingen skal avdekke elevens 
norskferdigheter. 

• Kartleggingen skal avdekke om 
eleven har rett til særskilt 
språkopplæring, og i så fall hvilke 
type(r) særskilt språkopplæring.

• https://www.udir.no/globalassets/up
load/kartleggingsprover/udir_kartleg
gingsmateriell_bm_301007.pdf

https://www.udir.no/globalassets/upload/kartleggingsprover/udir_kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf


Ny læreplan fra 01.08.20



Organisering av tilbudet

Generelt tilbud:

• Særskilt norskopplæring på skolene – vedtak fattes på skolen etter 
kartlegging. 

• Omfang: 3-5 år – fra 2 – 5 timer pr. uke



Ulike tilbud i de tre kommunene:

• Tospråklig fagopplæring (Nedre Eiker) – skolene melder inn behov til 
skoleeier og får tildelt midler til tospråklige lærere. Elevene får 
enkeltvedtak om rett til tospråklig fagopplæring. Begrenset antall språk.

• Velkomstklasser i «gamle» Drammen
• 1.-4. trinn: Gulskogen skole
• 5.-7. trinn: Fjell skole
• 8.-10. trinn: Kjøsterud skole
Elevene får tilbud i 1-2 år, etter kartlegging og behov. Elevene overføres til nærskolen 
etter gjennomført velkomstklassetilbud.

• Introduksjonstilbud i tidligere Svelvik og Nedre Eiker
• Tangen skole gir introduksjonstilbud til nyankomne elever
• Eknes ungdomsskole gir introduksjonstilbud til nyankomne elever. Elevene inkluderes 

i de vanlige klassene  



Morsmålsopplæring

• Ingen av kommunene tilbyr morsmålsopplæring



Øremerkede ressurser til 
særskilt språkopplæring

1. Midler til særskilt språkopplæring 
tildeles som en egen «pott» i 
skolenes budsjett. Totalt 32,5 mill. 
kroner fordeles til skolene
Midlene fordeles etter sosioøkonomiske faktorer 
etter disse indikatorene:

• Andel familier med lav utdanning

• Andel familier med lav inntekt

• Innvandringsbakgrunn

2. Øremerkede midler tildeles til 
skolene som har velkomstklasser



Harmonisering 
og ny strategi

• Det iverksettes et prosjekt høsten 2020 for å utarbeide en helhetlig strategi for arbeid med 
særskilt språkopplæring og introduksjonstilbud til nyankomne elever.

• Viktige punkter for ny strategi:

• Organisering

• Omfang

• Lokalisering

• Ressurser

• Lovverk og veiledningsmateriell


