MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE
• Har kort botid i Norge (under 6 år) og/eller har rett til særskilt språkopplæring
• Krav om lovlig opphold etter § 3-1, tolvte ledd (tidligere § 6-3)
- Vilkår for inntak er at søkeren har lovlig opphold i Norge
- Gyldig dokumentasjon må sendes inntakskontoret
- Søkere som oppholder seg i Norge i påvente av vedtak om oppholdstillatelse har ikke rett til videregående
opplæring, man asylsøkere kan tas inn i påvente av vedtak (også de over 18 år). Disse søkerne/elevene har ikke
rett til å fullføre skoleåret ved avslag på oppholdstillatelse

• Inntaksvilkår etter forskrift § 6-13
-

Vilkår for inntak til Vg1 er at søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Søkeren må være
skrevet ut fra norsk grunnskole, eller oppfylle ett av vilkårene under:
a) skrevet ut av grunnskolen etter opplæringslovens § 2-1, fjerde ledd (fritak fra opplæringsplikt)
b) har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i utlandet i minst 9 år
c) har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslovens
§4A-1 og forskrift § 4-33
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B) grunnskoleopplæring fra utlandet, minst 9 år
• Dokumentasjon fra utlandet legges ved tilleggsskjema for minoritetsspråklige
- Dokumentasjonen må være oversatt til engelsk eller norsk
- Dokumentasjonen må tydeliggjøre hvor mange år opplæringen gjelder og antall opplæringsår søkeren har
gjennomgått

• Ved manglende dokumentasjon
- I tilfeller der søkeren ikke kan framskaffe dokumentasjon, kan søker tas inn om søker kan sannsynliggjøre
gjennomgått allmenn grunnskole
- Det er søkers ansvar å sannsynliggjøre grunnskolebakgrunn
- Dersom fylket mener dette ikke er godtgjort i tilstrekkelig grad, eller opplæringen har vært kortere enn 9 år, skal
fylket sende saken til kommunen hvor søker har bostedsadresse
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Sannsynliggjøre skolebakgrunn, § 6-13 b
• Sannsynliggjøring av søkers skolebakgrunn kan gjøres gjennom en
kartlegging av elevens skolebakgrunn
- En kombinasjon av opplysninger:
•
•
•
•
•

Informasjon om grunnskoleopplæringen i hjemlandet
Samtaler
Skriftlige og muntlige kartlegginger
Bruk av tolk/morsmålslærer
Mulig å benytte kartleggingsverktøy utarbeidet av NAFO
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C) har tilsvarende realkompetanse
• C) har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for
voksne etter opplæringslovens §4A-1 og forskrift § 4-33
-

Realkompetansevurderingen er knyttet til grunnskolefagene for voksne, og ansvaret er
overført fra fylkeskommune til kommune
Søkeren må ha en kompetanse som tilsvarer karakteren 2 eller bedre i følgende fag;
norsk, engelsk og matematikk, og to av fagene; matematikk muntlig, samfunnsfag,
naturfag eller KRLE
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JOBBSJANSEN – DEL B
Kombinasjonsklasser
• Målrettet norskopplæring kombinert med grunnskoleopplæring i norsk, matematikk,
naturfag, engelsk, samfunnsfag.
• Kan delta i ordningen i inntil 2 år
• Bidrar til bedre språk- og fagopplæring som forberedelse til VGS
• Motiverende
• Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune
• Vadsø og Hammerfest (65 elever)
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Likt opplæringsbehov, ulik rett = KOMBINASJONSKLASSE
Rett til videregående opplæring
• Amani 16 år
• Ankom Norge i mai, gått 1 mnd i norsk grunnskole
SKREVET UT AV NORSK GRUNNSKOLE

Ikke rett til videregående opplæring
• Kareem 16 år
• Ankom Norge i juli
IKKE VÆRT INNOM NORSK GRUNNSKOLE

DOKUMENTASJON PÅ MINST 9 ÅRIG GRUNNSKOLE
FRA UTLANDET

MANGLENDE DOKUMENTASJON PÅ GRUNNSKOLE

Elever som dette har ofte kort botid og behov for
ytterligere undervisning i norsk, samt grunnskolefag før
VGS

Må gå grunnskole for voksne før rett til inntak i VGS
inntreffer.
Likevel ofte behov for ytterligere undervisning i norsk,
samt grunnskolefag før VGS

Rett til VGS jf. §3-1

Rett til grunnskole for voksne etter §4A-1
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Oppland fylkeskommune
https://www.youtube.com/watch?v=ghxW8Emt8IA

https://www.oppland.no/fagomrader/opplaring/opplaring-i-skole/minoritetsspraklige-elever/
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Søknadsprosess

Elevene søker som minoritetsspråklig elev, FRIST 1. FEBRUAR
Utdanningsforberedende år – kombinasjonsklasse
1. Søkere med rett til videregående opplæring (fylkeskommunale elever) kan søke seg til
tilbudet
2. Søkere med rett til grunnskole for voksne (kommunale elever) tas inn av voksenopplæringa
til tilbudet.
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