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Agenda

• Budsjett og økonomi

• Status prosjekt

• Utfordringer knyttet til språkkrav og 
utdanning



Budsjett
2021 2022 Samlet

Kartlegging 200 250  0 200 250 

Undervisning, lærerbøker, lisenser osv 655 400 705 200 1 360 600 

Nasjonal norskprøver skriftlig og muntlig 0   157 500 157 500 

Kompensasjon virksomheter 
vikarinnleie/frikjøp 2 145 548 2 650 383 4 795 931 

Sum kostnad/budsjettbehov 3 001 198 3 513 083 6 514 281 



Fremdriftsplan

Høsten 2020

•Forberedelser: 

•Opplæring i gjeldende språkkrav for alle avd.ledere i kommunen

•Informasjonsmøter om prosjektet for aktuelle avdelingsledere/virksomhetsledere

•Rekruttere aktuelle kandidater

•Språkcafe på Teams – for å besvare spørsmål knyttet til kandidater og prosjektet

•Planlegge kartlegging våren 2021

Vinter/vår 2021

•Kartlegging:

•Informasjonsmøter med ledere og kandidater, januar og juni

Kartlegging kandidater: skriftlig og muntlig i regi av Drammen voksenopplæring

•Skrive og distribuere rapport med resultat til alle ledere og kandidater

•Utarbeide avtaler leder/kandidater

•Planlegge undervisning høsten 2021

Høsten 2021/

Vinter 2022

•Undervisning: 

•undervisning i klasser tilpasset nivå og fagområde. Start torsdag uke 34. 

•oppfølging ledere/kandidater underveis

•Eksamen – nasjonal norskprøve april 2022

•evaluering ledere og kandidater 

•Veien videre – veiledningsmøter med ledere/kandidat



Kartlegging – antall kandidater
• 76 Ansatte fordelt på 29 avdelinger: 
• Helse og omsorg: 58 (fra 18 avdelinger)

(Fordeling: 44 kandidater fra hjtj/sykehjem og 14 fra TMNF)
• Barnehage: 10 (fra 6 barnehager)
• Skole: 8 (fra 5 skoler)

• 8 har trukket seg før eller underveis i kartleggingen
• Kartlegging utsatt flere ganger pga karantener og nedstengning. 

Kartlegging avsluttet 11. mai. 
• Overvekt av deltakere fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune
• 4 stykker anbefales ikke videre norsk undervisning



Sprik mellom språkkrav og faktisk språknivå 
på ferdigutdannede

• Når elever har gjennomført en fullverdig fagutdanning på videregående 
skole i Norge eller Skandinavia skal de også tilfredsstille språkkravet i den 
aktuelle stillingskategorien

• Resultater fra kartleggingen viser  et gap mellom krav og faktisk nivå 

• Skolene jobber systematisk med forsterket språkopplæring

• Drammen kommune vil gå i dialog med lokale utdanningsinstitusjoner ift
de språkkravene kommunen har vedtatt og iverksatt knyttet til 
lærlingordningen



Praksiskandidatordningen – en språklig 
utfordring for kommunen

• Praksiskandidatordningen er ikke en utdanning på videregående skole
• Kandidatene samler timer til fagbrev gjennom jobb i praksisfeltet
• Gjennom denne ordningen har man ikke kvalitetssikret språket via 

skolegang 
• Praksiskandidater blir mye brukt som vikarer i kommunen
• Praksiskandidater, som ikke tilfredsstiller språkkravet, kan etter hvert ha 

krav på fast stilling 
• Ikke tilfredsstillende språkkrav går ut over kvaliteten på tjenestene i 

kommunen 

Ledere må blir flinkere til å bruke og rekruttere ansatte som tilfredsstiller 
språkkravene inn mot et fagbrev.


