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Svar på spørsmål om norskopplæring på Vg1 YF fra høsten 2020 

Vi viser til henvendelse fra Utdanningsdirektoratet 20. mai 2020 med oversendelse av 

spørsmål fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Vi viser også til 

henvendelse på e-post til Barnehage- og grunnskoleavdelingen i departementet 13. juni 

2020. 

 

Spørsmålet gjelder norskopplæring på vg1 yrkesfag fra høsten 2020. I spørsmålet vises det 

til forslaget i Prop. 89 L (2019-2020) Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og 

arbeid (integreringsloven) og deltakere i introduksjonsprogrammet som skal få ordinær 

opplæring på videregående skole som innholdet i sitt introduksjonsprogram, og som har 

behov for ekstra opplæring i norsk. I henvendelsen 13. juni vises det generelt til elever med 

vedtak om særskilt norskopplæring. 

 

I spørsmålet 20. mai vises det til retten til særskilt språkopplæring i opplæringsloven § 3-12, 

og til handlingsrommet fylkeskommunen har til omdisponering av inntil 25 prosent av timer i 

fag for enkeltelever. Spørsmålet gjelder hvorvidt det er tenkt på andre løsninger som kan 

muliggjøre at elever på vg1 yrkesfag kan få særskilt norskopplæring også etter at nye 

læreplaner i fagfornyelsen skal tas i bruk.  

 

Vi forstår det slik at fagfornyelsen og usikkerhet rundt iverksetting av nye læreplaner er 

utgangspunktet for spørsmålet. I forbindelse med fagfornyelsen er det ikke gjort noen 

endringer mht. retten til særskilt språkopplæring. Dette betyr i praksis at det er de 

eksisterende mulighetene for å gi særskilt språkopplæring som må komme til anvendelse for 

de som har behov for særskilt språkopplæring på vg1 yrkesfag; dvs. ekstratimer utenom 

ordinær skoletid eller omdisponering av timer. Dette gjelder også for gruppen som har 

videregående opplæring, yrkesfag eller studiespesialisering, som innholdet i sitt 
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introduksjonsprogram, og som har behov for særskilt språkopplæring etter opplæringsloven. 

Departementet vil i tillegg vise til Prop. 98 L (2019-2020) pkt. 10.2.4 hvor det sies at 

opplæringen i norsk så langt som mulig bør gis som en del av øvrig opplæring og som en 

integrert del av hverdagen. Den enkelte deltaker vil kunne oppnå språklige ferdigheter i norsk 

også gjennom opplæring i andre fag, og ikke kun gjennom et eget norskfag. Det vises også 

til fordelen ved å bosette nyankomne innvandrere i kommuner hvor det er muligheter for 

tilrettelagte tilbud som for eksempel innføringsklasser og kombinasjonsklasser.  

 

Med hilsen 

 

 

Tone Horne Sollien (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hege Hov Eggen 

seniorrådgiver 
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Adresseliste 

 

Nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring 

Høgskolen i Oslo og 

Akershus, Postboks 

4 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 

Grønland 

0135 OSLO 
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