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Rutine 8 Skole - Kartlegging av minoritetsspråklige
elever - §2-8
Hensikt: Sikre at minoritetsspråklige elever som kommer inn under §2-8 i Opplæringsloven
blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Utfører
ansvarlig:
(ansatt,
enhetsleder, osv.)

1

Ledelse
SNO – ansvarlig
Ledelse

2 SNO – ansvarlig
Kontaktlærer*

3

Ledelse
SNO – ansvarlig
Kontaktlærer
Kontaktlærer

4 Norsklærer/

5

SNO-lærer
Tospråklig lærer
Kontaktlærer
Norsklærer/
SNO-lærer
Tospråklig lærer
Kontaktlærer

Aktivitet:
Kartlegging og oppfølging av minoritetsspråklige elever som kommer
inn under § 2-8 i Opplæringsloven





















6 Norsklærer/

Planlegging av kartleggingsarbeid
Oppretting av kartleggingsteam
Informasjon til lærerne
Plan for kartleggingen
Ansvarsfordeling
Avklaring av metode og tid
Det er elever som ikke har en tilfredsstillende aldersadekvat faglig
utvikling som må testes
Gjennomgang av veiledningen i kartlegging
Valg av kartleggingsverktøy
Utvalg av elever til kartlegging
Innhenting av bakgrunnsinformasjon
Gjennomføring av kartleggingen
Vurdering av resultater
Analysering av resultater
Enkeltlærer legger fram resultater
Drøfting av resultater
Konklusjon / tilråding
Skrive pedagogisk rapport (ITP)
Samtale med foresatte
Avtale nye tiltak om nødvendig - klargjør ansvarsfordeling for
arbeidsoppgaver/dokumentasjon, avtaler tidsrom for gjennomføringen

SNO-lærer
Tospråklig lærer


7

Kontaktlærer


Avslutte saken hvis tiltakene har vært tilstrekkelig og informerer
foreldre og administrasjon
Tar ansvar for å følge opp ny periode med tiltak dersom eleven fortsatt
er en § 2 – 8 elev med rett til særskilt opplæring

*Det er kontaktlærer som har hovedansvaret for gjennomføring av rutinen, men det forutsettes at de ulike tiltakene er
et resultat av et samarbeid mellom flere kollegaer, alt etter hvilken type problematikk som ligger til grunn.

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.
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Vedlegg:









1. Anbefalt Screeningmatriell/ kartleggingsprøver
Kartleggingsmateriellet – Språkkompetanse i grunnleggende norsk
Kartlegging av leseferdighet 1. – 7.klasse
Disse bestilles på: http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no eller
bestilling@utdanningsdirektoratet.no
Testmanual Språk 6 – 16 år. Disse bestilles hos: bks-nettbutikk@statped.no
Leseprøver 1.-3.trinn Carlstens prøver (1998) siste utgave. Leseprøver 4.-10. trinn (2002)
Disse bestilles på: kundeservice@sd.no
Ordkjedetesten av G. Tønnesen og T. Høien: 1.-10. trinn
Denne bestilles på: logometrica@logometrica.com
Daglig – norsk prøven av Marta Breiby, Aimee dedichen Fremming og Ruth Sandal
Denne bestilles på: www.arbeidmedord.no eller sven@arbeidmedord.no
Det nye Lundmaterialet - Norsk versjon av kartleggingsmateriale utarbeidet ved Universitetet i
Lund. Materiellet består av et hefte med bilder og spørsmål til hvert bilde. Det er også et eget
noteringshefte for læreren. Kartleggingsmaterialet kan brukes til å vurdere minoritetsspråklige
barns norskferdigheter.
2. Kartleggingsmodell minoritetsspråklige elever
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