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2 Bakgrunn for veilederen
Horten kommune v/ kommunalområde oppvekst har i perioden 2013-2017 deltatt i det nasjonale
prosjektet «Kompetanse for mangfold». Målgruppe for denne veilederen er ansatte i barnehager,
skoler og voksenopplæring i Horten kommune.
«Kompetanse for mangfold» har vært en omfattende satsing under ledelse av
Utdanningsdirektoratet. Satsingen har involvert barnehager, grunnskoler, videregående opplæring,
voksenopplæring samt universiteter og høyskoler. Målet for satsingen er at ansatte i barnehager og
grunnopplæringen skal settes i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på
en slik måte at de i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. Med minoritetsspråklige
forstår vi barn, unge og voksne som har et annet morsmål enn norsk eller samisk.
Fra Horten deltok disse enhetene i prosjektet:

Bassengbakken barnehage:
o Fokus på lesing

Gartnerløkka barnehage:
o Hvordan involvere minoritetsspråklige foreldre og synliggjøre det pedagogiske
arbeidet for dem

Karljohansvern barnehage:
o Foreldresamarbeid, høytidsmarkeringer og språk- og læringsmiljø.

Strandparken barnehage:
o Holdninger, verdier og kunnskap i møte med mangfoldet.

Sentrum barneskole, Holtan ungdomsskole og Horten kommunale voksenopplæring
o Har jobbet sammen om å utvikle en «verktøykasse» ifht sentrale begreper i
fagopplæringen
Disse enhetene har alle en høy andel av minoritetsspråklige barn og elever, og arbeider hver for seg
målrettet med et godt læringsmiljø som ivaretar mangfold og flerkulturell forståelse. Enhetene
hadde et ønske om økt kompetanse rundt dette arbeidet.
Erfaringer fra arbeidet i prosjektet har bidratt til denne veilederen.
Prosjektet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av:
- Ellen Tetlie, rådgiver barnehageadministrasjon
- Bente Mari Hovland, rådgiver skoleadministrasjonen
- Tommy Strøm Skjørberg, rådgiver skoleadministrasjon
Målet med prosjektdeltagelsen har vært å videreutvikle kommunens rutiner for overganger mellom
ulike trinn i utdanningsløpet: barnehage - skole, barneskole - ungdomsskole, fra velkomstklasse –
ordinær klasse m/GNO (grunnleggende norskopplæring) på hjemskolen.
Denne veilederen inneholder kunnskap, gode erfaringer og eksempler fra «Kompetanse for
mangfold» som skal overføres til alle barnehager og skoler i Horten kommune.
Vi har avgrenset begrepet mangfold til å gjelde barn og unge med ulik språklig, kulturell og religiøs
bakgrunn.
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3 Tilbudet til minoritetsspråklige barn og unge
3.1 Lovverk og retningslinjer
«Det finnes ikke ett svar på hvordan det kan gis et best mulig opplæringstilbud til minoritetsspråklige
barn, unge og voksne. Det er nødvendig med en kjede av tiltak, og det kan være behov for forskjellige
typer tiltak avhengig av situasjonen og den enkeltes forutsetninger». NOU 2010: 7 Mangfold og
mestring
Hentet fra Stortingsmelding 6 (2012-2013), En helhetlig integreringspolitikk – Mangfold og fellesskap:
For å sikre et godt utdanningsløp for alle barn, unge og voksne legger regjeringen følgende prinsipper
til grunn for arbeidet med satsningen.









Mangfold og flerspråklighet er ressurser i det norske samfunnet og skal verdsettes i
utdanningsløpet.
Verdier som demokrati og toleranse skal formidles av barnehagen, skolen, voksenopplæring
og høyere utdanning. Det er et mål i hele utdanningen at alle skal føle seg sett, inkludert og
verdsatt.
Tidlig innsats innebærer blant annet at barn tilbys et barnehagetilbud tilpasset sine behov.
Det betyr også at nyankomne elever får kartlagt sine språkferdigheter og får et tilpasset
opplæringstilbud i grunnskolen og videregående opplæring, og at nyankomne voksne som
mangler grunnleggende ferdigheter og/eller norskferdigheter, og som har rett til slik
opplæring, får tilbud om dette.
Langvarig andrespråksopplæring: Det tar tid å lære norsk så godt at språket fungerer som et
opplæringsspråk, og barnehager og skoler må derfor arbeide systematisk med barnas
språklæring og språkutvikling. Dette betyr at barnehagepersonalet bør ha nødvendig
kompetanse i språkstimulering i en flerspråklig barnehagehverdag, og lærere bør ha innsikt i
hva det vil si å ha norsk som andrespråk og tilpasse opplæringen i alle fag.
Alle generelle tiltak i utdanningsløpet skal ta hensyn til det flerkulturelle mangfoldet i
befolkningen og ivareta minoritetsperspektivet.»

3.1.1 Barnehageloven
Fra § 2. Barnehagens innhold:
«Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder,
funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle
bakgrunn, herunder samiske barns språk og
kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom
for barns egen kulturskaping og bidra til at alle
barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og
kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og
ferdigheter.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller.»
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Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver krever blant annet at barnehagen
skal:












Fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling,
livsmestring og helse.
Bidra til at alle barna får forståelse for og slutter opp om demokratiske verdier og normer
som ligger til grunn for det samfunnet vi har i dag.
Fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og
gjensidig respekt.
Synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.
Motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet
Bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna
møter og skaper et likestilt samfunn.
Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter
og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer.
Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og
uheldige samspillsmønstre.
Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne
kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen.
Identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og
ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna.
Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer,
stereotyper og rasisme.

3.1.2 Opplæringsloven
§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
«Barn og unge har rett til grunnskoleopplæring, og rett til en offentleg grunnskoleopplæring i
samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter……..
Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynlig at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre
månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader ……….
Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år ………
Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret ………….»
§ 2-8 Opplæring for elevar frå språklege minoritetar
«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, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.
Morsmålopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.
Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna
undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa
føresetnadene til elevane.
Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild
språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild
språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i
norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.
Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller
skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette
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fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert
tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt
organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan
det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette
er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller
føresette.»
§ 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne
«Dei som er over opplæringspliktig alder , og som treng grunnskoleopplæring , har rett til slik
opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring
omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne.
Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.
Det er eit vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet………»
Regelverket for minoritetsspråklige:
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-forminoritetsspraklige/

3.1.3 Barnehage
Barnehagene i Horten gir tilbud til alle barn,
uavhengig av språk og språkkompetanse. Foreldre
søker plass i den barnehagen de ønsker for sitt barn.
For å sikre et godt læringsmiljø tilstreber vi at andelen
minoritetsspråklige barn ikke overstiger 50 % i en
barnehage.
Barnehager med minoritetsspråklig barn kan søke
barnehagemyndigheten om tilskudd til «Tiltak for å
styrke den norskspråklige utviklingen for
minoritetsspråklige barn i barnehage».
Barn som fyller et år innen utgangen av november og som har søkt innen fristen for hovedopptak 1.
mars har rett til plass. På Horten kommunes nettsider finnes det informasjon om moderasjonsordninger for familier med lav inntekt.

3.1.4 Rett til spesialpedagogisk hjelp Barnehageloven §19a
Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov
for det.
Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for
eksempel språklige og sosiale ferdigheter.
Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel dreie seg om støtte til språklig, sosial eller motorisk
utvikling, som er grunnleggende for barnets trivsel og helhetlige utvikling. Spesialpedagogisk hjelp
omfatter også språkstimuleringstiltak, både for språkutvikling generelt og for norskferdigheter
spesielt, dersom barnet har et særlig behov for dette.

3.2 Skole - Velkomstklasser/Innføringsgrupper
I Horten er det nå innføringsgrupper på to skoler for minoritetsspråklige grunnskoleelever som
nettopp er kommet til Norge. Innføringsgruppene i Horten kalles for velkomstklasser. Sentrum skole
har velkomstklasse for elever på barnetrinnet og Holtan ungdomsskole har velkomstklasse for elever
på ungdomstrinnet.
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I velkomstklassen legges hovedvekten på opplæring i norsk gjennom ulike fag og metoder samt sosial
kompetanse. Det legges vekt på gradvis integrering av elevene i ordinære klasser, og i praktiske fag
blir de integrert så fort som mulig. Elevene går i velkomstklassene inntil de kan så mye norsk at de
kan følge fagopplæringen i ordinær klasse på den skolen de hører til i forhold til bostedsadressen.
Opplæringen i velkomstklasse kan vare inntil to år.

3.3 Tilpasset opplæring/spesialundervisning
Minoritetsspråklige elever har ulik skoleerfaring fra deres hjemland. Det kan variere fra land med
analfabetisme og dårlige levekår uten skolegang til land med tilsvarende skolesystem som det
norske. Tilbudet må derfor tilpasses på lik linje med ordinært skoletilbud.
§ 2-8 i Opplæringsloven gir elevene rett til særskilt språkopplæring. Det er to læreplaner som er
relevante i arbeidet med å tilrettelegge særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter:
 Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter
 Læreplan i morsmål for språklige minoriteter
Skoleeier/skolen velger om den særskilte norskopplæringen skal gis etter læreplan i norsk for
språklige minoriteter eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk.
Det kan være vanskelig å kartlegge på et tidlig stadium i norskopplæringen om elevene har
lærevansker. Derfor kan dette hovedsakelig først kartlegges når elevene kan så mye norsk at de
følger opplæringen i ordinære grunnskoleklasser. Hvis det viser seg at minoritetsspråklige elever ikke
har utbytte av ordinær opplæring, har de rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 og
skal henvises til PP-Tjenesten. Se mer om kartlegging under kap. 7.6.
Minoritetsspråklige voksne kan ha rett til spesialundervisning på grunnskoleområdet etter
opplæringsloven § 4A-2.

3.4 Overganger
3.4.1 Barnehage - skole
Barn og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn trenger forutsigbarhet og trygghet i overgangen til
ny institusjon. I Horten kommunes plan: «Samarbeid for sammenheng hjem, barnehage, SFO og
skole» har følgende 4 punkter spesielt fokus på minoritetsspråklige barn:
o

o
o
o

o

Felles foreldremøte i løpet av høsten med tolk og
representanter fra både skole og barnehage
o hvordan skal barnehagen arbeide det siste
året i barnehagen
o forventninger til skolen
o praktisk informasjon om skolehverdagen
o presentasjon av plan for skolestart
Førskoleuker på våren
Foreldresamtale på våren
o Utfylt og signert skjema sendes skolen
Felles tema for skolestarterne
o et felles prosjekt for skolestarterne
o «skattekiste» med dokumentasjon fra prosjektene som følger barna over i skolen
Idébank/begrepsbank, felles for alle

Nafo har laget en film om overgang barnehage – skole http://nafo.hioa.no/film-om-overgangbarnehage-skole/.
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3.4.2 Barneskole – ungdomsskole
Det er laget rutiner for overgang barneskole-ungdomsskole for alle elever i Horten kommune.
Barneskolene sender klasselister til den/de aktuelle ungdomsskolen/e som elevene hører til.
Minoritetsspråklige elever markeres, og det holdes overgangsmøter for enkeltelever ved behov. Det
arrangeres et felles foreldremøte på vinteren/våren på barneskolen med informasjon om overgang
til ungdomsskolen, samt et foreldremøte på ungdomsskolen i juni med informasjon om skolen.
Tolk/er benyttes på disse møtene hvis det er behov for det.
Mer informasjon og andre tips om overganger finnes på:
http://nafo.hioa.no/grunnskole/organisering/overganger/
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4 Språklig- og kulturelt mangfold i barnehage og skole
4.1 Synliggjøring av språklig og kulturelt mangfold i barnehage og skole
Barnehage og skole er for mange det første møtet med
en offentlig institusjon i et nytt land, og har en viktig
rolle som arena for integrering og utvikling av
kulturell identitet. Vi må være bevisste på
å formidle en holdning der minoritetsreligioner,
kultur og livssyn ikke bare blir «tålt», men anerkjent
som del av «den norske felleskulturen.

En måte å anerkjenne barnets kulturelle bakgrunn på er ved å vise interesse for, utforske, synliggjøre
og reflektere over forskjeller. Det enkelte barn skal ikke stå alene til ansvar for sin kultur, vi må derfor
fokusere vel så mye på det generelle som det individuelle. Barn med en annen bakgrunn må få støtte
i å utvikle en trygg to-kulturell identitet.
Når vi synliggjør variasjoner i verdier og kulturer, gir vi rom for barnas egen kulturskaping og bidrar til
at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle felleskap.
Det er viktig at alle barn, uavhengig av bakgrunn, har kompetanse om et mangfoldig samfunn. Alle
barn og ansatte vil få verdifull kompetanse i form av forståelse og respekt for mangfold, ulikheter og
metaspråklig bevissthet. Barnehage og skole skal bidra til at barna utvikler toleranse og respekt for
hverandre.
Det gjøres mye godt arbeid med å synliggjøre og implementere det flerkulturelle arbeidet og
perspektivet i enhetenes planer i Horten kommune. Det som formidles om en kultur eller religion
skal være i tråd med det foreldrene opplever som viktig og riktig. Det er derfor nødvendig at
personalet er i dialog med den enkelte familie.
Det enkelte barn kan ikke alene stå til ansvar for sin kultur, vi forsøker derfor å fokusere vel så mye
på det generelle som det individuelle.
I «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», står det blant annet: «Alle barn skal kunne få
oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av
kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.»
I Veileder «Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever» står det blant annet:
«Tilbudet skal ivareta individuelle behov og rettigheter for den enkelte elev, og organiseringen og
innholdet i opplæringen må sikre inkludering og godt læringsmiljø.»
Enkle virkemidler for å synliggjøre mangfoldet kan være:









Marker FN-dagen
Internasjonal dag
Markering av samenes dag
Markering av ulike nasjonaldager og høytider. Samarbeid med foreldrene i planleggingen
Ha flagg fra land som er representert i gruppa lett tilgjengelig
Verdenskart/ globus der land som er representert markeres
Se på bilder og filmer fra land som er representert
Ha bøker på flere språk tilgjengelig
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Benytt rim, regler, sanger på flere språk og musikk og dans fra land som er representert.
Lag mat som er typisk fra andre land, inviter foreldre til å informere om eller til å lage maten
La alle barna bli kjent med «Ukas ord» på alle språk som er representert i gruppa
Lag en perm med sentral informasjon og bilder fra ulike land. Nyttig informasjon finnes f.eks. på
FN-sambandet: http://www.fn.no/
Se barn og foreldre som ressurser –med det utgangspunktet kan vi lære om geografi og religion

4.2 Markering av høytider/arrangementer/tradisjoner
Barnehage
I «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», står det blant annet:
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme
mangfold og gjensidig respekt.» Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.
Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for
dialog og respekt for mangfold.»
I barnehagen er det vanlig at tradisjonelle norske høytider blir markert. Juleaktiviteter preger store
deler av desembermåned. Påske blir markert i noe mindre grad. Den mangfoldige barnehagen
arbeider i stor grad med inkludering, respekt og tilhørighet. Dette innebærer at barnehagen i tillegg
markerer høytider i religioner som er representert i barnehagen, slik at alle barn føler seg inkludert
og får bekreftelse på sin identitet.
Barnehagen skal bidra til at barna utvikler toleranse og respekt for hverandre. Vi formidler kunnskap
om ulike måter å tenke og gjøre ting på. Vårt oppdrag er å gjøre det så respektfullt, at de fleste barn
kan delta i det meste, uten at vi støter noen. Slik bidrar vi også til at alle barn kan delta i markeringer,
selv om ikke deres familie feirer den aktuelle dagen/ høytiden.
For noen kan ønske om å bli integrert i det norske samfunnet bli så sterk at de undertrykker egen
kultur. Det er mange måter å være norsk på, og for barna er det viktig å få hjelp og støtte til å forstå
seg selv i en sammenheng. Personalet må også være oppmerksomme på at enkelte foreldre ikke
ønsker å framheve sin kulturelle bakgrunn, fordi det blant annet kan knytte seg vonde opplevelser til
livet i opprinnelseslandet.
Horten kommune har utarbeidet et høytidshefte med mange tips og ideer
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf
«Internasjonale bestemmelser og norsk lovgivning gir beskyttelse mot religiøs og kulturell
diskriminering. Barn skal ikke bli utfordret til å ta standpunkt til religiøse oppfatninger eller
retninger. Barnehagen må påse at barna ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og
barnehagen. For å unngå slike uheldige utslag, er det nyttig å skille mellom feiring og markering.
En høytidsfeiring omfatter forkynnelse og ritualer som finner sted i regi av for eksempel familien
eller et trossamfunn. Den hører altså ikke hjemme i norske barnehager eller skoler.
En høytidsmarkering innebærer derimot at en samles for å markere at noen – ikke nødvendigvis en
selv- feirer en høytid.» (Winje, 2010:27)
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Skole
Elever i Hortenskolen får i løpet av skoleåret muligheten til å besøke kirken og delta på en
gudstjeneste. Tilbudet om besøk er frivillig, mens alle elever blir presentert innholdet i en
gudstjeneste. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie har fattet følgende vedtak i forbindelse
med kirkebesøk: «I forbindelse med jul og påske kan skolene i samarbeid med kirken delta på
gudstjenester. Deltakelse skal skje på bakgrunn av aktiv påmelding fra elevens foresatte. Elever som
ikke deltar skal ha et fullverdig skoletilbud».
Av høytider som markeres i skolen står advent/jul frem som den store tradisjonsbæreren. Det vil i
tillegg være ulike lokale varianter av hva man ønsker å markere rundt om på skolene. Det som er
viktig å trekke frem er at lærere anerkjenner og presenterer høytidene/merkedager som er
representert i deres klasser.
Det lages ofte arrangementer på skolene knyttet til FN-dagen, f.eks. flerkulturell uke der man
arbeider med ulike temaer knyttet til nasjoner som er representert ved skolen.
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5 Innlæring av språk
5.1 Sentrale begreper
Horten kommune har valgt å legge følgende definisjoner til grunn i vår veileder:
Minoritetsspråklige: barn/unge/voksne med annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk
Morsmål: Språket som snakkes i barnets hjem, enten av begge foreldrene eller av den ene
av foreldrene, i kommunikasjon med barnet. Et barn kan derfor ha to morsmål.
Andrespråk: Språk som en person ikke har som morsmål, men som vedkommende lærer
eller har lært i et miljø der det er i allmenn bruk som dagligspråk. Andrespråk kan også betegne
ethvert språk som ikke er en persons morsmål, dvs. både andrespråk og fremmedspråk.
Andrespråksdidaktikk: Undervisningslære/praktisk pedagogikk rettet mot barn og elever som ikke
har majoritetsspråket (norsk) som morsmål. Brukes både om opplæring i et andrespråk og i
situasjoner der et andrespråk er opplæringsspråk for andre fag.
Tospråklig: En person som er vokst opp med to morsmål og som behersker begge språkene like godt,
eller en person som i sin hverdag bruker to språk og identifiserer seg med begge, selv om ikke
språkbeherskelsen er like god på begge språk.
Flerspråklig: En person som er vokst opp med to eller flere språk og som identifiserer seg med disse
språkene og/eller en person som identifiserer seg med flere språk og bruker flere språk i sin hverdag,
selv om språkbeherskelsen ikke er like god på alle språk.
Kvalitativt ordforråd: er ikke bare å si ordene, men lære hva ordene betyr og hva de står for. Ord
forstås i en kontekst, og kan vanskelig huskes eller forstås hvis de ikke gir mening for barn.

5.2 Andrespråksinnlæringen
Innen forskning om tospråklighet er det bred enighet om at barn med et godt utviklet morsmål, vil ha
bedre forutsetninger for å tilegne seg et andrespråk. Derfor er foreldrenes stimulering av morsmålet
av betydning for å lære norsk viktig.
Forutsetninger for å lære norsk er:
 Deltakelse i norskspråklig miljø. Barnet må ha tilstrekkelig mulighet til å høre og bruke norsk i
dagliglivet.
 Et trygt og stimulerende læringsmiljø
 Trygghet og et positivt selvbilde er en forutsetning for andrespråksinnlæringen
 Et godt foreldresamarbeid.
Med små barn må kommunikasjonen tilpasses slik at barnets forståelse ikke bare er avhengig av
ordene som sies. Språkbruken må knyttes til sammenhengen gjennom visuelle, taktile, motoriske
eller andre konkrete holdepunkter.
Et godt språkmiljø legger vekt på barn og unges interesser og det å bygge vennskap. Barn og unge får
felles erfaringer, som de kan ta med seg inn i lek og sosialt samvær. Dette er en god metode for
læring og utvikling av språk og begreper. Det anbefales at foresatte bruker norske ord hjemme
sammen med morsmålet for på den måten å bygge en bro mellom morsmålet og det norske språket.
Barn, unge og deres foresatte bør oppfordres til la barn og unge engasjere seg i idrett eller annen
fritidsaktivitet, da dette fremmer både sosial inkludering og språkutvikling.
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Når barn og unge lærer norsk i en andrespråkssituasjon er det viktig å være klar over at ulike barn og
unge lærer ulikt. Noen barn og unge kaster seg ut i det nye språket med en gang, prøver og feiler.
Andre barn og unge sier lite på det nye språket og kan gå inn i en «taus periode».
I løpet av et par år lærer barn, unge og voksne gjerne et enkelt, uformelt dagligspråk, knyttet til
aktiviteter som foregår her og nå. Når det hevdes at barn og unge lærer språk raskt, er det denne
språkkompetansen det snakkes om. Det er dette vi kaller hverdagsspråk, situasjonsavhengig språk
eller overflatespråk.
Det tar 5 til 8 år før barn, unge og voksne har tilegnet seg et situasjonsuavhengig og abstrakt språk.
Denne språkkompetansen er sentral for at de skal forstå og gi uttrykk for meningsinnhold bare
gjennom språket.
Dette forteller oss at det tar tid å tilegne seg norsk godt nok, til å kunne forstå undervisningen og
bruke det norske språket som et redskap for å tilegne seg kunnskap. Det er viktig å ta dette i
betraktning i forbindelse med kartlegging og når det gjøres enkeltvedtak i skolen.
Tidsperspektivet er videre avhengig av:



Om barn, unge og voksne deltar i et norskspråklig miljø
Om morsmålet er nært eller fjernt fra norsk (alfabet, lyder etc.)
For veiledning til foreldre om tospråklig utvikling, se veilederen «Barn i flerspråklige familier»
http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/10/Barn-i-flerspråklige-familier.pdf.

5.3 Språk i lek og læringsmiljø
Iflg Gjervan (2007) blir det ofte et mer instrumentelt fokus på læring – formell læring – når det
gjelder minoritetsspråklige barn. Dette med bakgrunn i det sterke fokuset på at barn skal lære norsk
før skolestart. Videre sier hun at barn og unge lærer språk best i lek og samvær/samtale (uformell
læring). En viktig oppgave for barnehage/skole blir dermed å legge til rette for barn og unges sosiale
integrering for at de skal få muligheter til å bruke det norske språket aktivt.
Trygghet og forutsigbarhet er viktig i et nytt land, på
en ny arena der alt er ukjent. Tilhørighet til en
gruppe/klasse så de blir trygge og klarer å ta til seg ny
kunnskap er derfor en viktig faktor.
Traumer kan stenge for læring. Kartlegging av hva
barn, unge og voksne har opplevd, og bearbeiding av
dette, er derfor også vesentlig for å kunne ta til seg ny
kunnskap.
I barnehagen
Motivasjonen til å bruke det norske språket kommer
innenfra hos barn i førskolealder, og det er viktig å være klar over at det ikke er alle som utvikler et
tilfredsstillende språk av seg selv. For at barnehager skal utvikle inkluderende lekemiljøer i
flerspråklige barnegrupper, kreves god kompetanse hos personalet. Bleken (2004) hevder at
språkstimuleringsutstyr som «snakkepakker» og «språkposer» må settes inn i en engasjerende og
meningsfull sammenheng for å ha betydning for barnas andrespråksutvikling, og denne
sammenhengen bør være relatert til lek når barna er i barnehagealder.
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Heftet «Barn med flere språk» gir mange konkrete og metodiske tips i arbeid med
minoritetsspråklige barn. https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i60420d03-3f0a-4a58-92a8db06bcf3bf9a/ressursheftet_barn_med_flere_spraak.pdf
I skolen
En viktig faktor som fremmer læring ifølge flere forskningsrapporter, er at elevene kan lese og skrive
på sitt eget morsmål når de starter på skolen for å lære norsk. Jo større ordforråd man har når man
kommer inn i skolen, jo større har man når man går ut. De elevene som har et velutviklet ordforråd
på sitt morsmål, har større ordforråd på norsk, og gjør det bedre på skolen. Flittig bruk av
språkdagbok i norsk sammen med en tospråklig lærer virker læringsfremmende. Ved å kartlegge
hvilke språk eleven kan fra før og hva hun/han kan, vil man også finne sterke sider og interesser som
kan brukes aktivt i språkopplæringen, slik at eleven opplever mestring.
På ungdomstrinnet vil eleven følge en ordinær klasse i praktiske fag fra første skoledag. Det betyr at
eleven deltar i kroppsøving, musikk, kunst og håndverk og/eller mat og helse. Resten av tiden er
eleven i velkomstklasse. Her lærer eleven norsk både gjennom grammatikk og uttale av lyder, samt
gjennom fagopplæring i for eksempel samfunnsfag og naturfag. Når elevene følger ordinær klasse, vil
ikke minoritetsspråklige elever forstå alt som sies på norsk. Det viser seg imidlertid at elevene likevel
vil ha stort utbytte av å være i denne situasjonen. Forskning forteller at fag med en klar kontekst og
mindre behov for språk, slik som de praktiske fagene, er gode språklæringsarenaer for elevene. Her
lærer de om de sosiale kodene i norsk skole, i tillegg til det norske språket.
Etter at opplæringen i velkomstklassen er avsluttet, deltar eleven i ordinær klasse. Elevene vil som
regel ha behov for særskilt norskopplæring i form av grunnleggende norsk i klassens norsktimer. I de
tilfeller kommunen har en lærer som behersker elevens morsmål, tilbys også tospråklig
fagopplæring. Til grunn for denne opplæringen ligger en kartlegging av elevens norskferdigheter.
Elevenes norskferdigheter kartlegges to ganger i året. Det er ingen nasjonale føringer for hvilke
kartleggingsverktøy skolene skal benytte. Skolene i Horten benytter UDIRs kartleggingsverktøy
http://www.udir.no/kl06/NOR7-01.
Når elever deltar i ordinær fagopplæring i klasser, vil spesielt disse elevene profitere på at lærer har
høy bevissthet på språket som brukes. Ordforråd er en vesentlig faktor for å ha utbytte av
undervisningen. Både hverdagsord og fagbegreper bør løftes frem i klassen. Et godt samarbeid med
lærer i grunnleggende norsk og eventuelt tospråklig faglærer er av stor betydning for å støtte eleven i
sin læring. Velg gjerne ut et antall ord som eleven skal lære seg hver uke, basert på begreper i
fagene. Fagbegreper som demokrati og diktatur er ord som vanligvis blir godt forklart av lærer i
samfunnsfag, mens mer generelle ord som vi tar for gitt at elevene kan, for eksempel stat, leder eller
folket må identifiseres og forklares for minoritetsspråklig elever.
Voksenopplæring
Det er viktig at det er tydelige og stabile rutiner ved mottak av nye minoritetsspråklige elever. Alle
elever skal få undervisning tilpasset sitt faglige nivå, og da må elevenes erfaringer og kompetanse
trekkes inn. Kartleggingsprøver brukes for å finne elevprofiler som kan gi konkret informasjon om
eleven. Alle lærere bør ha kunnskap om arbeidsformer og aktiviteter som er språkutviklende.
God leseforståelse er svært avgjørende for elevenes språkutvikling. Demografiske faktorer, lesing på
fritiden og temakunnskaper kan ha en innvirkning.
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Nafo - http://nafo.hioa.no/, har en nettside med mye
nyttig informasjon. Nafo har også et nettsted som heter Tema morsmål - http://www.morsmal.no/
her kan du finne bilder, filmer, lydfiler på mange språk mm.
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5.4 Ordforråds- og begrepsutvikling
Begreper er ikke det samme som ord. Ord tilhører vårt språksystem, mens begreper tilhører vårt
tankesystem (S.Loona, konferanse i Oslo, 2007). Begrepsutvikling er etablering av selve redskapet for
å forstå og begripe verden.
Å jobbe med ordforrådet er helt sentralt i den første norskopplæringen. Det er viktig å utvikle både
et kvalitativt og et kvantitativt ordforråd.
I følge tospråklighetsforskere behersker barn og unge visse aspekter ved andrespråket, slik som
språkets lydsystem og grammatikk relativt lett, dersom de får tilstrekkelig med muligheter for å høre
og bruke språket. Andre aspekter ved språket, slik som et rikt ordforråd, kan ikke læres bare ved å bli
eksponert for språket, men krever at barnehage/skole i tillegg har et godt språkmiljø og driver bevisst
språkstimulering.
For mer informasjon om forskning på feltet se http://nafo.hioa.no/barnehage/tall-og-forskning/ og
http://nafo.hioa.no/grunnskole/tall-og-forskning .

5.5 Språklyder på norsk
Mange barn har morsmål som lydmessig er svært ulikt norsk og har derfor problemer med lydene i
det norske språket. Det er nyttig å vite noe om barnets morsmål og sammenligne det med norsk.
Forveksling av konsonanter betyr ikke nødvendigvis at det dreier seg om lærevansker, men at barnet
ikke har lært de norske språklydene.
Felles for mange barn med annet morsmål enn norsk er at barna vil streve med en del av de norske
vokalene særlig æ, ø, u og y. De fleste minoritetsspråklige barn har ikke problemer med norske
enkeltkonsonanter, men de norske konsonantforbindelsene er ofte et problem for barn som har
norsk som sitt andrespråk.
For barn fra en del asiatiske land er r en vanskelig lyd. I en del språk, bl.a. kinesisk, forekommer ikke r
i slutten av ord, derfor vil kinesiske barn ha problemer med ord som slutter på r.
Somaliske barn strever ofte med p og v fordi dette er ukjente lyder på somalisk. De forveksler ofte p
med b, og v med f.
Fra det kjente til det ukjente – et viktig pedagogisk prinsipp, også når det gjelder
andrespråktilegnelse. Det er viktig å begynne med lyder (vokaler) som finnes i alle språk, men mange
lyder finnes i andre språk, men skrives forskjellig for eksempel æ = aa på somali.

5.6 Kartlegging av språkkompetanse hos minoritetsspråklige barn og unge
Minoritetsspråklige barn og unge er en svært heterogen gruppe. Noen er født i Norge, mens andre
kommer til landet underveis i skoleløpet. Noen snakker flytende norsk, mens andre kan lite norsk når
de begynner på skolen. Noen har lang skolegang fra opprinnelseslandet, andre kommer til Norge
med mangelfull eller ingen skolegang.
KARTLEGGING ER EN FORUTSETNING FOR Å KUNNE GI TILPASSET OPPLÆRING, I SAMSVAR
MED BARNETS SPRÅKLIGE OG KOGNITIVE FORUTSETNINGER.
Kartlegging og observasjon skal ha en hensikt; det skal gagne barnet/eleven. De skal kartlegges for å
få bedre muligheter til å oppleve mestring og utvikle seg. Kartlegging må si noe om hva
barnet/eleven kan, fremheve deres kompetanse, ikke bare hva de ikke kan. Resultatet av
kartleggingen må føre til at skole/barnehage iverksetter tiltak som gir en bedre tilpasset opplæring.
I skolen er kartlegging nødvendig for å avgjøre om eleven kan følge ordinær undervisning eller har
behov for, og rett til, særskilt språkopplæring jf. Opplæringsloven § 2.8.
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Johanne Paradis m fl. (2013) prøvde ut ulike kartleggingsverktøy for å skille flerspråklige barn med og
uten språkvansker. De fant at det kartleggingsverktøyet som gav best informasjon, var
foreldreintervju knyttet til barnas morsmål.
Det er barnets/elevens språknivå som avgjør – ikke antall år i Norge. Barn og unge som er født i
Norge har ikke nødvendigvis gode norskferdigheter, dette avhenger av språkstimulering, om de har
gått i norsk barnehage osv.
For å få et riktig, helhetlig bilde av barnets/elevens totale språkkompetanse må også deres morsmål
kartlegges, ikke bare norskkompetansen. Kartlegging av morsmål er for eksempel helt nødvendig for
å avgjøre om barnet/eleven har spesialpedagogiske behov. Kartleggingsverktøy som for eksempel
TRAS (tidlig registering av språkutvikling) i barnehagen kan være et viktig verktøy for å sette i gang
gode tiltak for videre språkutvikling/ språkstimulering.
Det er en utfordring å skille mellom svake ferdigheter i norsk (rettigheter jf. §2.8) og spesifikke
språkvansker/spesialpedagogiske behov (rettigheter jf. §5.1.).
Viktige momenter å ha med ved kartlegging (og evt. videre utredning):
- Barnet selv Evner, ferdigheter, atferd, bakgrunnsinfo
- Pedagogisk tilbud og læringsmiljø/sosialt miljø/språkmiljø Har barnet hatt (tilstrekkelig)
forutsetninger for å lære norsk?

5.6.1 Kartleggingsverktøy
Helsestasjon
Helsestasjonen i Horten kartlegger språk ved hjelp av både SPRÅK 4 (4-års kontroll) og SATS
(screening av 2-åringers språk).
Barnehage
Barnehagen må kartlegge og ha et bevisst forhold til læringsmiljøet for å sikre at minoritetsspråklige
barn får en god språkutvikling. Barnehagene benytter i hovedsak TRAS og «By barnet opp til dans»
for å dokumentere språklig utvikling ved behov. Det finnes andre kartleggingsverktøy og metoder
som kan brukes som supplement for å få et bredere utgangspunkt for å arbeide med det enkelte
barns språkutvikling. Uavhengig av kartleggingsverktøy må bakgrunnskunnskap om barnet være en
viktig del av kartleggingen. De fleste kartleggingsverktøy som brukes i norske barnehager i dag er
utviklet for barn som har norsk som morsmål. Det er derfor viktig at de som skal kartlegge, har
kunnskap og innsikt i flerspråklige barns språkutvikling, morsmålets betydning og andrespråkslæring.
Skole
- Kartleggingsverktøy – språkkompetanse i grunnleggende norsk (Utdanningsdirektoratet) Dette
er ikke en test, men et hjelpemiddel til å vurdere hvor eleven står. Verktøyet er nært knyttet til
læreplanen i grunnleggende norsk (konkretisering av kompetansemålene i læreplanen), men kan
også brukes uavhengig av denne. Kartleggingsverktøyet kan brukes inn i undervisningen.
- Veiledning for kartlegging – Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- Leseprøver på morsmål (NAFO) Det foreligger kartleggingsprøver med tospråklige
lærerveiledninger på 11 forskjellige morsmål på andre og tredje trinn: albansk, arabisk, kurdisk
sorani, persisk (farsi), somali, spansk, tamil, thai, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. På fjerde/femte
trinn er det utviklet en kartleggingsprøve med lærerveiledning på tre språk: albansk, somali og
tyrkisk. Det er Utdanningsdirektoratet som formidler prøvene til skoler og andre
utdanningsinstitusjoner via bestillingstorget: http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no/
- TOSP-prøven (tospråklig prøve). Kartlegging av ord- og begrepsforståelse på morsmål og norsk.
Tosp-prøven er ikke en evneprøve. Den er ment som et pedagogisk verktøy som kan bidra til en
mer effektiv planlegging og tilrettelegging av opplæring for elever fra språklige minoriteter.
Henvendelse Sunil Loona, NAFO: sunil.loona@hioa.no
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5.7 Tips og ideer


































Ta utgangspunkt i barns opplevelse av her og nå
Rekonstruere hendelser sammen med barna
Bruke god tid, slippe barnet til, gi barnet tid
Bruke dramatiske virkemidler for å beskrive og forklare
Bruke konkreter til det abstrakte
Høytlesing med konkreter
Fortelle og gjenfortelle, oppmuntre fortellergleden
Rette oppmerksomheten mot det barnet vil si – ikke hvordan det sier det
Knytte ord til handling
Trening med de norske språklydene, for eksempel gjennom lek, sanger, rim og regler.
Andrè Bjerkes «Morsomme vers» har mange fine dikt som kan brukes til å trene
sammensetningen av norske konsonanter. Særlig er konsonantforbindelser som inneholder
r-lyden viktig å øve på
Det fysiske miljøet rundt barnet, den «tredje pedagog», har stor betydning for
språkinnlæringen hos alle barn. Hvordan presenterer vi bilder, bøker, konkreter,
dokumentasjon, leker, møbler? Hvor og hvordan har vi samling?
De bøkene barnehagen/skolen bruker, kan lånes så langt det går på barnas morsmål og
foreldrene kan lese disse hjemme. Noen er også på lydbok. Finnes mange nettressurser og
bibliotekene kan låne fra det flerkulturelle bibliotek.
La kosedyr og hånddukker få navn som inneholder vanskelige, norske språklyder. På den
måten må barna gjenta disse lydene ofte.
Bruke voksenopplæringen mer inn i barnehagen. Språkpraksis der de kan øve både på Norsk
og sitt morsmål. De kan være en stor ressurs for de barna som går der, for å styrke sitt
morsmål og norskopplæringen
Ulike nivåer, men samme bok og nettressurs samt smart tavle. (Salto)
Sang, rim og regler. Elle Melle, hver bokstav har sin sang og ord
Temaer der alle fag blir dratt inn
Bruk av bilder og ordbank for å støtte læringen
Praktiske handlinger og konkreter i norskopplæring
Bruk av digitale oversettelsesverktøy
La barna/elevene få presentere språket sitt i barnehagen/klassen (sanger, tall osv.)
Arbeide med ordforrådet-stimulere til ordlæring i ulike sammenhenger
Alle elevene må få være språklig aktive, faglig læringsfellesskap.
Bruke de ulike språk og kulturer som utgangspunkt for spennende samtaler.
Kollektive samtaler med stor grad av lærerstyring der flere elevsynspunkter kommer fram.
Ekstra tenketid for å formulere svar på andrespråket
Samarbeidsaktiviteter i summegrupper før plenum
Vurderingskultur med hyppige tilbakemeldinger

Det flerspråklige bibliotek: http://dfb.nb.no/
For veiledning til foreldre om tospråklig utvikling, se veilederen «Barn i flerspråklige familier»
Horten kommune har laget et hefte som heter «Barn med flere språk»
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i60420d03-3f0a-4a58-92a8db06bcf3bf9a/ressursheftet_barn_med_flere_spraak.pdf
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6

Foreldresamarbeid

St.meld 6: En helhetlig integreringspolitikk:
«Foreldrene har et viktig ansvar for at barna deres kan delta i skole- og fritidsaktiviteter. Både jenter
og gutter skal ha frihet til å ta selvstendige valg. Å sikre at unge kan ta selvstendige valg, og samtidig
respektere foreldres ulike måter å oppdra barn på innenfor rammen av norsk lov, er en utfordring for
det mangfoldige samfunn i årene som kommer.»
Foreldresamarbeid skal bygges på respekt og tillit, hvor foreldrene inviteres inn i barnehage og skole
som en viktig ressurs. Å være foreldre i en ny kulturell kontekst kan oppleves vanskelig og det er
viktig å bruke tid på å avklare forventninger og snakke om grunnleggende forhold ved den norske
barnehage og skole.
Personalet er ansvarlig for å skape gode relasjoner ved å vektlegge å vise respekt, åpenhet, ydmykhet
og ha en spørrende holdning. De ansatte må vise en interesse og et ønske om å kommunisere, selv
om vi ikke snakker samme språk. I foreldresamtaler har vi god mulighet til å få informasjon om
barnets og familiens historie og dagligliv, gi informasjon om barnet og barnehage/skole hverdagen
samt skape rom for en dialog hvor vi kan lære av hverandre.
Forskning viser at foreldrenes engasjement er svært viktig for barnas læring. Foreldre er ofte ikke klar
over hvor stor betydning de har og at de er barnas første og viktigste lærer. For at foreldre skal få
reell medvirkning, må de gis gode muligheter til å kunne forstå og bli forstått. Ved å investere i ekstra
tid og innsats her, vil samarbeidet bli spart for mange misforståelser.
Kreative måter å kommunisere på, slik at man får utvekslet det som er mest viktig i en oppstartsfase
er til god hjelp. Eksempler på dette kan være å bruke kroppsspråk, be foreldrene ringe noen de
kjenner som snakker begge språk, og bruk av film og bilder.
Behov for å benytte tolk må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig både for personalet og
foreldre å forstå hverandre, og derfor må man bruke tolk når det er nødvendig.
Personalet må også være oppmerksomme på at enkelte foreldre ikke ønsker å framheve sin
kulturelle bakgrunn, fordi det blant annet kan knytte seg vonde opplevelser til livet i
opprinnelseslandet. Familier som kommer fra krigsherjede områder og kan være sterkt preget og
traumatisert av det de har sett og hørt. Når vi snakker med dem om barnas fortid og opplevelser må
vi ha respekt for at dette kan være vondt og vanskelig å snakke om. Opplysningene er viktig for at
skole og hjem sammen kan jobbe for barnets beste. En innfallsvinkel til å ta opp tema kan være om
det er spesielle hensyn som må tas hvis en alarm eller sirene skulle gå, for eksempel ved en
brannøvelse.
Morsmålet har stor betydning for foreldre / barn relasjonen. Foreldre må få positiv tilbakemelding
om hvor viktig det er at morsmålet blir styrket, også sett i forhold til å lære norsk. Sammen med
foreldrene kan barnehage og skole sørge for et læringsfremmende miljø som oppleves trygt for alle.
Det er foreldrene som kjenner barnet best og vet hvordan det lærer og utvikler seg. Deres
kompetanse i kraft av å være foreldre er verdifull i det å støtte sine barn
For mer informasjon om foreldresamarbeid:
Foreldreutvalget for barnehager, FUB, har laget en brosjyre der de sier noe om hvordan foreldre kan
støtte barna i sin læring og hvor viktig det er med engasjerte foreldre. Brosjyren er oversatt til 9
språk http://www.fubhg.no/ressurshefte-om-samarbeid-hjem-barnehage.179663.no.html.
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Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, har en ressursside med tilgjengelig informasjon om
samarbeid hjem – skole på flere språk http://www.fug.no/materiell-paa-andrespraak.155836.no.html
NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har en nettside som hele tiden oppdateres og
som inneholder mange gode tips, råd, konkrete løsninger, fagartikler, filmer mm.
http://nafo.hioa.no/
Heftet «Barn i flerspråklige familier» utgitt av NAFO,er oversatt til 19 språk, og 5 av språkene finnes
også på lydfil http://morsmal.no/veiledning-til-foreldre/5135-informasjonsheftet-barn-iflerspraklige-familier
UDIR’s samtaleguide om barnets morsmål - til foreldresamtale i barnehagen:
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/ressurser/sprak/samtaleguide-om-barnetsmorsmal.pdf

6.1 Foreldreveiledning
Erfaringer (Stortingsmelding 6) viser at bruk av foreldreveiledningskurs og familiestøtteprogram er
nyttig hjelp for at foreldre skal mestre sin nye situasjon på en god måte. Å være foreldre i et land du
selv ikke har vokst opp i kan være utfordrende og foreldre bør få tilbud om hjelp og støtte ved behov.
F.eks bør informasjon om at det ikke er lov å bruke vold i oppdragelse av barn i Norge følges opp med
veiledning. Helsetjenesten tilbyr ulik type foreldreveiledning både på helsestasjonen og i
skolehelsetjenesten.
Vi anbefaler å invitere barn og foreldre på besøk i barnehage og skole før oppstart og det bør
avholdes et foreldremøte med informasjon om barnehagen og skolen.
I et vedlegg til denne veilederen foreslår vi temaer som bør tas opp på oppstarts samtale og
ordinære foreldresamtaler.

6.2 Informasjon til foreldre
Punktene under er vesentlig informasjon som ansatte må informere foreldrene om etter behov.
Spesielt viktig informasjon bør være tilgjengelig på flere språk. Informasjonen du går gjennom må
også deles ut skriftlig. Da kan foreldrene komme tilbake med spørsmål om det er noe de ikke forstår.
Mange kan også få hjelp i sitt nettverk til å oversette.
Mat:
Brus, saft, kjeks og godterier er ikke tillatt i barnehage og skole. Matpakkebrosjyrene som er
utarbeidet av Horten kommune, kan brukes som utgangspunkt for veiledning av foreldre.
Klær:
Det kan være lurt å snakke med familien og vise bilder eller klær i garderoben som konkrete
eksempler på funksjonelle klær til ulike årstider. Barnehagen må informere om at de er ute i all slags
vær og til alle årstider.
Skolen må informere om hva som er nødvendig i spesialfag som kroppsøving og svømming, samt
utendørs i friminutt og på tur.
Plakater som viser gode råd for riktig påkledning av barn om vinteren finnes tilgjengelig på NAFOs
nettside på mange forskjellige språk http://morsmal.no/6723-kle-barna-riktig-i-vinterkulda-na-ogsapa-islandsk-og-tigrinja
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Barnehagehverdagen:
Barn og foreldre bør få en omvisning i barnehagen og informasjon om hvor de skal henvende seg ved
behov. Det anbefales å gå gjennom hvordan dagen er bygd opp og informere om de ulike
aktivitetene gjennom en vanlig barnehagedag.
Gå gjennom og forklar de rutinene som foreldre bør informeres om.
Skolehverdagen:
Det er viktig å gjennomgå timeplan for uken i detalj, slik at elev og
foresatte vet når skoledagene begynner og slutter, og hvilke fag
eleven har de aktuelle dagene. I tillegg bør det informeres om SFOtilbudet for de av barna dette er aktuelt for.
Orientering i skolebygget:
Eleven og foresatte bør få kjennskap til skolebygget, slik at de vet
hvor elevens klasserom er, hvor eleven har garderobeplass, hvor SFO
holder til og hvor administrasjonen er å finne. Foresatte bør også forklares hvor de skal henvende seg
i løpet av skoledagen hvis de trenger å få kontakt med lærer eller skal hente eleven.
Hjelp til selvhjelp:
Det kan være lurt å ha med en bærbar PC på et inntaksmøte slik at eleven og foresatte blir kjent med
de nettressursene som brukes på skolen og som ellers kan hjelpe dem i hverdagen. Skolene har egne
hjemmesider hvor ukeplaner, timeplaner og viktig informasjon er tilgjengelig til enhver tid. Det er
også lurt å vise fram de nettsidene som inneholder ordbanker eller norsklæring på lavt nivå;
www.morsmal.no, www.norskstart.cappelendamm.no og www.salaby.no (krever innlogging) er gode
eksempler på slike nettsider. I tillegg kan det være aktuelt å vise frem www.pent.no for informasjon
om været og www.finn.no, som nevnt over.
I tillegg til de punktene som er nevnt over skal et inntaksmøte inneholde innskriving av eleven. Det
bør også tas kopi av viktige papirer eleven har med seg, slik som pass, vaksinasjonspapirer,
skoleattester etc.

7 Bruk av tolk
I møter og samtaler med foreldre som ikke behersker norsk godt nok til å kunne forstå og gjøre seg
forstått, må det brukes tolk dersom kommunikasjon ikke kan foregå på annet språk.
Ved behov for tolk skal godkjent firma brukes.
Tolk er ikke en beskyttet tittel, hvilket betyr at tolkefirmaet har ansvar for å sikre kvaliteten. Hvis
tolken ikke opptrer på en profesjonell måte, er det viktig å gi tilbakemelding til firmaet hvor
vedkommende er ansatt.
Bestill tolk i god tid, og sørg for å bestille tolk med riktig språk og dialekt. Benytt telefontolk der det
er mulig og hensiktsmessig. Ved bruk av telefontolk må telefon med høyttaler benyttes.
Gjennom tolkefirmaer kan det også bestilles oversettelse av brev, brosjyrer og annen informasjon.
Kostnad konteres på enheten.
NB! Barn, pårørende eller tospråklig lærer skal ikke brukes som tolk!


Viktig å huske på ved bruk av tolk:
Forklar brukeren tolkens rolle; tolken skal være nøytral og kun oversette det som blir sagt i samtalen.
Tolken har absolutt taushetsplikt (også etter at han/hun har sluttet i arbeidet som tolk)
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Sett av lengre tid enn for en samtale uten tolk
Henvend deg direkte til din samtalepartner og ikke til tolken. Trekk aldri tolken inn i en samtale
Planlegg nøye det du vil si, og strukturer samtalen. Vær tydelig, bruk korte, men fullstendige
setninger og unngå vanskelige ord
Vær oppmerksom på kroppsspråk (Enkelte gester kan ha ulikt innhold i forskjellige språkkulturer, for
eksempel å nikke på hodet som på norsk betyr” ja”, kan andre steder bety” nei”)
Ta pauser, slik at tolken får tid til å oversette
I henhold til inngåtte rammeavtaler skal følgende tolkefirmaer brukes i Horten:
1. Salita, hjemmeside http://www.salita.no
2. JBC Services (Horten), hjemmeside http://www.jbcservices.no
3. Noricom, hjemmeside http://www.noricom.no
Først forespørres leverandør 1, dersom de ikke kan levere i hht bestillingen (kapasitet og
kompetanse) går forespørselen til leverandør 2 og til slutt evt. leverandør 3.

8 Psykisk helse
Dersom man får mistanke om eller kjennskap til at et barn eller ungdom kan ha psykiske vansker, har
kommunen tilbud på ulike nivåer. Den første kontakt for et barn og evt dets familie vil være
Helsetjenesten for barn og unge gjennom det enkelte barns helsesøster. Dersom det skulle være
behov for tiltak utover det helsesøster kan gi, kan barnet henvises videre til Familiehuset.
Familiehuset kan tilby direktearbeid i form av samtaler, foreldreveiledning og familiesamtaler, samt
veiledning til skole/barnehage for å forstå og møte barnet best mulig.
Kommunen tilbyr i tillegg kollegaveiledning der bekymring for et barn eller en familie kan tas opp til
drøfting dersom den ansatte opplever å trenge støtte, råd og veiledning på hvordan jobbe best mulig
med og rundt dette barnet, eventuelt få andre instanser med seg på laget rundt barnet.
Dersom barnet vansker er av en art som krever psykiatrisk utredning og eller terapi bør en henvisning
videre til spesialisthelsetjenesten vurderes. Henvisning må da fortrinnsvis gå via barnets fastlege.
Kontaktinfo helsestasjonen:
Tlf: 33 08 57 01
Mob: 409 05 440

Kontaktinfo Familiehuset:
Koordinator Familiehuset
Tlf: 975 50 453
Avdelingsleder Team Familiehus
Tlf: 975 50 288
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9 Samarbeidspartnere
9.1 Helsetjenesten for barn og unge
9.1.1 Helsestasjonen
Helsestasjonen er et frivillig tilbud til alle barn og foreldre i Horten.
Målet er å:








Bidra til at foresatte opplever mestring i foreldrerollen.
Bidra til godt samspill mellom foresatte og barn.
Forebygge og avdekke vold og omsorgssvikt.
Fremme utvikling; psykisk, fysisk og sosialt hos sped- og småbarn.
Avdekke tidlig fysisk og psykisk utviklingsavvik.
Bidra til at barn får oppfølging og henvises ved behov.
Tilby vaksinering etter det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet.

Helsestasjonen er åpen fra kl. 08.00-15.30 hver dag, det er drop-in onsdager fra kl. 12 - 15. Da kan
man komme innom uten forhåndsavtale. Telefontid er fra klokken 08:00-14:30.
Alle nyfødte får tilbud om hjemmebesøk av helsesøster. Deretter får barnet og familien tilbud om til
sammen ca. 11 helsekonsultasjoner på helsestasjonen de 4 første leveårene. Vaksine tilbys etter
anbefalt program fra Folkehelseinstituttet.
Kontaktinfo:
Tlf: 33 08 57 01
Mob: 409 05 440

9.1.2 Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten har hovedfokus på forebyggende arbeid. Hver skole har sin egen helsesøster.
Alle elever får tilbud etter fast program, og enkeltelever følges opp i samarbeid med foresatte.
Barn og unge påvirkes av hvordan familien har det. De fleste familier møter ulike utfordringer i løpet
av oppveksten (for eksempel samlivsbrudd, fysisk og/eller psykisk sykdom, rus, tap av nære).
Skolehelsetjenesten oppfordrer foresatte til å informere om dette til skolen og/eller helsesøster, slik
at barnet kan møtes på en god måte i hverdagen.
Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og kan formidle kontakt til Familiehuset og andre
aktuelle instanser. Helsesøster har taushetsplikt. Det tas kontakt med foresatte for samtykke dersom
informasjon skal videreformidles om barnet/ungdommen.
Det tilbys helseundersøkelser, barnevaksinasjon, veiledning og helseopplysning.

9.1.3 Helsestasjonen for ungdom
Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom. Her kan du få veiledning om prevensjon og
seksuell helse. Du kan også få hjelp innen psykisk helse og andre helsespørsmål.
Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag kl 14.30-16.30. Der kan du treffe helsesøster og
jordmor. Lege tilstede fra kl 15.00. Du kan også ta kontakt med helsesøster hver tirsdag på chat
http://www.ungihorten.no/ fra klokken 14.00-17.00. På chatten har du mulighet til å være anonym.
Helsestasjon for ungdom er for både gutter og jenter, og de som jobber der er vant til å prate om det
meste. De har god kunnskap om seksuell helse, prevensjon og kjønnssykdommer, og om å prate om
ting som kan være vanskelig og utfordrende i livet.
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Du kan teste deg ved:
 risiko for kjønnssykdom
 mulighet for graviditet
Helsestasjon for ungdom holder til på Helsestasjonen, som ligger ved hovedinngangen på
Rådhuset. Du trenger ikke bestille time på forhånd.

9.2 PPT
Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6. Målgruppen er
barn/unge i alderen 0-16 år og voksne med spesielle behov.
PP-tjenesten er en rådgivende/veiledende tjeneste som samarbeider med foresatte, skoler,
barnehager og andre aktuelle instanser når det gjelder barn/unge med spesielle behov. PPT kan
utrede ulike vansker og gi råd om hvilken opplæring som gir et forsvarlig og tilfredsstillende utbytte.
Tjenesten skal også hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling ift
barn/unge med særskilte behov.
Henvisningsskjema til PPT fås ved henvendelse til PPT og er tilgjengelig på Horten kommunes
hjemmeside.
Tjenesten er gratis.
Kontaktinfo:
Henvendelse alle hverdager kl. 08.00 – 15.00
PP-Tjenestens sentralbord; tlf.: 33 08 55 63.

9.3 Familiehuset
Familiehuset tilbyr veiledning til barn, unge og deres familier.
Det kreves ingen henvisning for å få en time. Ring eller send kontaktskjema. Det er lav terskel for å få
hjelp, tilbudet er gratis. Enheten holder til i annen etasje på biblioteket.
På familiehuset er det ansatt psykologer, spesialpedagogisk-, helsefaglig- og sosialfaglig- personell
med videreutdanning. Det gis veiledning både individuelt og i grupper. Eksempler på tilbud kan være:







Foreldre-/familieveiledning
Ulike gruppetilbud for barn og unge.
Kurs i depresjonsmestring (KID) for ungdom
Ulike Foreldrekurs.
Familieråd
Kollegateam, et tverrfaglig samarbeidsforum for ansatte i Horten kommune.

Familiehuset har egen koordinator, med arbeidsoppgave å koordinere og samordne kommunens
tilbud til barn, unge og deres familier. Familiehuskoordinator er også SLT-koordinator.
Familiehusets visjon er "Robuste barn i Horten." Familiehuset skal samhandle for å nå visjonen.
Både med familiene, og med andre tjenester som arbeider med familien.
Kontaktinfo:
Koordinator Familiehuset
Tlf: 975 50 453

Avdelingsleder Team Familiehus
Tlf: 975 50 288
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9.4 Barnevernet
Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Dette
innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barnevernet skal være en garanti
for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet har som sin
spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barn og unge skal beskyttes mot omsorgssvikt
og ikke lide fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt
plikt (Lov om barneverntjenester, § 4-3) til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig
sette i verk tiltak.
Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er
avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de
tiltak som planlegges.
Kontaktinfo:
Leder for Barneverntjenesten
Tlf: 911 91 122

Sentralbord Barneverntjenesten
Tlf: 33 08 55 75

Informasjonsbrosjyren «Barnevernet – Til barnets beste» er en kilde til informasjon om barnevernet.
Brosjyren gir et kortfattet innblikk i hva barnevernet er og gjør. Brosjyren foreligger på norsk, somali,
urdu, thai, arabisk, persisk, polsk, russisk og samisk.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnevernet---til-barnets-beste/id87701/

9.5 NAV
Integreringsavdelingen i NAV tilbyr hjelp etter Lov om Sosiale Tjenester i NAV, samt Lov om
Introduksjonsordning. Formålet med tjenesten er:
 Å bistå flyktninger i bosettingsfasen
 Å bistå flyktninger til å komme inn i arbeids- samfunnslivet.
 Å koordinere flyktningarbeid på tvers av kommunale enheter.
Hvem kan få tjenesten
 Bosettingsarbeid: Alle flyktninger som skal bosettes i kommunen har rett til å få støtte og
veiledning i forbindelse med bosettingen.
 Introduksjonsprogrammet: Alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år, med opphold på
humanitært grunnlag, personer med asyl samt familiegjenforente for de to gruppene.
Tjenestens innhold
 Bosetting: Flyktningeteamet er ansvarlig for å bosette flyktninger til kommunen i henhold til
vedtak i kommunestyret.
 Introduksjonsprogram: Flyktningeteamet har ansvar for kommunens
introduksjonsordning. Dette skjer i tett samarbeid med Horten voksenopplæring og andre
instanser i kommunen. Målsettingen for introduksjonsordningen er å styrke flyktningenes
mulighet for deltakelse i arbeidslivet og samfunnslivet samt og styrke mulighet for økonomisk
selvstendiggjøring.
 Flyktningeteamet gir også individuell oppfølging til flyktninger som ikke deltar i
introduksjonsordningen men som har behov for flyktningefaglig oppfølging og veiledning.
Praktiske opplysninger
Inngangen til brukersenteret på NAV er fra Apotekergata (gågata), og det er mulig å bruke heis.
Åpningstiden i brukersenteret er hverdager mellom kl. 0900 – 1500, på sentralbordet er
hverdager mellom kl. 0800 – 1530. Telefon til sentralbord: 5555 3333
Besøksadresse: Apotekergata 16, Postadresse: NAV Horten, Postboks 96, 3191 Horten.
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10 Lover – forskrifter – Stortingsmeldinger
o
o
o

o

o
o
o
o

o

Lov om barnehager: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
Temahefte om språklig og kulturelt mangfold, Kunnskapsdepartementet.:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290160temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf
Veilederen: Språk i barnehagen - Mye mer enn bare prat, Utdanningsdirektoratet:
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/veiledere/sprakveileder/udir_
sprakveilederdigital.pdf
NOU 2011: 14 - Bedre integrering: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-201114/id647388/
Meld.St. 24 (2012-2013) - Framtidens barnehage:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-24-20122013/id720200/
Meld. St. 6 (2012 - 2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-6-20122013/id705945/
St.meld nr. 23 (2007 2008) Språk bygger broer
https://www.regjeringen.no/contentassets/e78e5e702d464f89bbc2f1a0d5f507d7/no/pdfs/stm2
00720080023000dddpdfs.pdf
St.meld nr. 16 (2006 - 2007) …. Og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2006-2007-/id441395/

11 Ressurser/veiledningsmateriell for skole og barnehage
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ressurshefte om samarbeid hjem – barnehage: http://www.fubhg.no/ressurshefte-omsamarbeid-hjem-barnehage.179663.no.html
Ressursside med tilgjengelig informasjon om samarbeid hjem – skole på flere språk
http://www.fug.no/materiell-paa-andre-spraak.155836.no.html.
Horten kommunes hefte Barn med flere språk: «Hvordan lærer minoritetsspråklige barn norsk i
barnehagen?» - Horten kommune https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i60420d03-3f0a4a58-92a8-db06bcf3bf9a/ressursheftet_barn_med_flere_spraak.pdf
Horten kommunes Høytidshefte: «Hvorfor og hvordan markerer barnehagene ulike religiøse og
kulturelle høytider og tradisjoner?» - Horten kommune.
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring: http://nafo.hioa.no/
Barn i flerspråklige familier: http://nafo.hioa.no/wp-content/uploads/2013/10/Barn-iflerspr%C3%A5klige-familier.pdf
Det flerspråklige bibliotek: https://dfb.nb.no/
Tema morsmål (Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring): http://www.morsmal.no/
Nettstedet for flerspråklig opplæring: www.skolekassa.no
Kulturbro (forlag som utgir flerspråklige bøker): http://www.kulturbro.no/
HC Andersens eventyr på flere språk: http://hca.museum.odense.dk/eventyr
Stiftelse for utvikling av barnebøker på urdu: http://www.bookgroup.org.pk/
Ordbøker på nett, laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen:
http://lexin.udir.no/
Film om foreldresamarbeid i mottaksbarnehage:
https://www.youtube.com/watch?v=0VGBf0NpEd0
Mange gode tips og ideer i møtet med minoritetsspråklige foreldre:
http://nafo.hioa.no/barnehage/arbeidsmaater/foreldresamarbeid/
Kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske
holdninger: www.dembra.no
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Sørum kommune: «Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole»:
http://www.tjenestekatalog.no/vis/13826056/Veileder+for+arbeid+med+minoritetsspr%EF%BF
%BDklige+barn+i+skole+og+barnehage[1].pdf
Ringerike kommune: «Veileder for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole»:
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Skole-og-utdanning/OSS-skole/Veileder--minoritetsspraklige-barn/
UDIR, «Kompetanse for mangfold»: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/kompetanse-formangfold/

-

27

28

