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Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak – særskilt
språkopplæring for minoritetsspråklige elever opplæringsloven §2-8
Hensikt: Sikre at minoritetsspråklige elever blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og
forskrifter
Opplæringsloven § 2-8 hjelmer retten til særskilt norskopplæring:
”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, tospråklig fagopplæring eller begge delar”.
I Haugesund er myndigheten til å fatte enkeltvedtak delegert til rektor.
Enkeltvedtaket og de tiltakene som vedtaket utløser skal sikre at eleven får et tilfredsstillende
utbytte av opplæringen, og at undervisningen som dette omfatter, kommer i gang så raskt
som mulig.

Utfører
ansvarlig:
(ansatt,
enhetsleder,
osv.)

Aktivitet:

Enkeltvedtak – særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige
elever - jf. Opplæringsloven § 2-8


Sender liste over elever som er § 2-8 elever for neste skoleår innen medio
februar til Breidablik læringssenter.



Tildeler ekstraressurser innen utgangen av mars.



Fatter enkeltvedtak og sender vedtaket til de foresatte innen utgangen av
mai.
Enkeltvedtaket må angi omfanget av særskilt norskopplæring. Dette skal
gjøres i tid, som hovedregel angis i årstimer.
Enkeltvedtaket er fattet på bakgrunn av elevens behov for å oppnå
målene i opplæringen. Det vises her til kartlegging og individuell tilpasset
plan (ITP) og rapport. Enkeltvedtaket skal si noe om innholdet i
opplæringen og den organisatoriske gjennomføringen.
Enkeltvedtaket skal ha informasjon om klagerett, klagefrist (3 uker),
klageinstans, nærmere fremgangsmåte ved klage, retten til
dokumentinnsyn og adgangen til å få tilkjent sakskostnader ved evt.
omgjøring av vedtaket. (se mal for enkeltvedtak)
Ansvar for at det blir utarbeidet ITP og enkeltvedtak
Sendes foresatte + legges i elevmappen

1 Rektor
Rådmannen

2 v/Breidablik

læringssenter

3 Rektor






4 Rektor
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Avvik:
Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i RiskManager. Det vil
si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen.
Vedlegg:
1. Mal for enkeltvedtak §2-8
2. Mal ITP
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ENKELTVEDTAK OM SÆRSKILT OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER
Det er fattet enkeltvedtak om særskilt opplæring for skoleåret 20___/20___ for
Elev:________________________________ født:____________________
Vedtaket er fattet etter opplæringsloven §2 - 8 der det bl. a. heter:
”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, tospråklig fagopplæring eller
begge delar”.
særskilt norskopplæring
morsmålsopplæring (med forbehold om tilsetting av egnet tospråklig lærer)
tospråklig fagopplæring (med forbehold om tilsetting av egnet tospråklig lærer)

Eleven tildeles til sammen _________ årstimer til særskilt norskopplæring og
___________ årstimer i morsmål/tospråklig fagopplæring med hjemmel i
opplæringsloven § 2 – 8 for skoleåret 20___/20___.
Mål og innhold:
Norskferdighetene til et barn er et komplekst nettverk av integrerte delkunnskaper. Til
grunn for en kartlegging av barnets kunnskaper og skoleframgang, ligger en lærerbasert
vurdering.
Målet med særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring for
minoritetsspråklige elever er å styrke og utvikle deres språklige kunnskaper og ferdigheter
slik at de kan delta i undervisningen og få et likeverdig skoletilbud.
Enkeltvedtaket er fattet på bakgrunn av elevens behov for å oppnå målene i opplæringen. Det
vises her til kartlegging og individuell tilpasset plan og rapport, som er lagt ved.
Organisering:
Det totale timetallet som er tildelt eleven, vil bli organisert i tråd med en individuell vurdering og
en individuell tilpasset plan (ITP). Den individuelle vurderingen utarbeides, gjennomføres og
evalueres i samarbeid med elevens lærere og foresatte.
Klagerett:
Vedtaket er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Forvaltningslovens §28 gir anledning til
å klage. Klagefristen er senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage må
være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til rektor ved ……skole som vil foreta en ny
vurdering. Dersom vedtaket ikke endres, blir det oversendt til kommunens klageutvalg.
Dersom klageutvalget finner at vedtaket skal opprettholdes, videresendes klagen til
Fylkesmannen i Rogaland.

Med hilsen

rektor
Kopi:

INDIVIDUELL TILPASSET PLAN
(ITP)
SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING
FOR
MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER
(§ 2 – 8 i Opplæringsloven)

___________________________________
elevens navn

___________________________________
skole og klasse

____________________
født

____________________
skoleår

Haugesund, den________________________

___________________________
foresatte

____________________________
kontaktlærer

___________________________
NOA - lærer

____________________________
rektor

fylles ut i slutten av vårsemesteret (i løpet av mai måned) for neste skoleår
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ELEVBESKRIVELSE
BESKRIVELSE
AV ELEVENS
NÅVÆRENDE
NIVÅ

KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen for kommende
skoleår

METODER /
LÆREMIDLER

LYTTE
se læreplan for
grunnleggende norsk

(ansvarlig)
TALE
se læreplan for
grunnleggende norsk

(ansvarlig)
LESE
se læreplan for
grunnleggende norsk

(ansvarlig)
SKRIVE
se læreplan for
grunnleggende norsk

(ansvarlig)
SPRÅKLÆRING
se læreplan for
grunnleggende norsk

(ansvarlig)
SPRÅK OG KULTUR
se læreplan for
grunnleggende norsk

(ansvarlig)
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