Språkopplæring - særskilt for
minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Generelt
Fagområde
Oppvekst
OppvekstSkole

Beskrivelse
Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt
norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige
opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til
morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde
nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper.
Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven går på.
Målgruppe
Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole
Kriterier/vilkår
• Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk
• Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige
undervisningen
• Det må være egnet undervisningspersonale i kommunen (dette gjelder
morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring)
Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Minoritetsspråklige
Innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Regelverket for minoritetsspråklige

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.
Se
friskolelova § 3-5
opplæringslova § 2-8 og § 3-12
forskrift til opplæringslova kapittel 5
Lover
Forvaltningsloven
Friskolelova
Opplæringslova
Forskrifter
Forskrift til opplæringslova

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen (grunnskolen) eller fylkeskommunen (videregående
skole) for å få hjelp til å søke om særskilt språkopplæring.
Saksbehandlingstid
Kommunen (for grunnskolen) og fylkeskommunen (for videregående skole) skal
behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned,
skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det
antas at vedtaket blir fattet.
Klagemulighet
Vedtak kan påklages til kommunen/fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du
mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør
endres. Klagen sendes kommunen. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende
deg til kommunen/fylkeskommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt
videre til fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd
(for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig avdeling
Navn

Oppvekstetaten

Leder

Gro Irene Holth

Telefon

62978100

Telefaks

62978101

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no

Postadresse

2120 Sagstua

Besøksadresse Herredsvegen 2
Åpningstid

0800-1530 (0800-1500 i perioden 01.06.-31.08.)
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Oppvekstetaten

Leder

Holt, Gro Irene

Telefon

62978100

Telefaks

62978101

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no
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