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Klargjøring  Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på 
særskilt opplæring i norsk, morsmålsopplæring og 
tospråklig fagopplæring. 

Elever i videregående opplæring med annet 
morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt 
språkopplæring: Dette skal være en 
overgangsordning inntil de har tilstrekkelig 
ferdigheter i norsk til å følge den vanlige 
opplæringen. Retten gjelder først og fremst for 
særskilt opplæring i norsk.   

Tospråklig fagopplæring skal være et sekundært 
virkemiddel og vil være en rett for nyankomne og 
andre minoritetselever som grunnet sviktende 
kunnskap i norsk ikke kan følge noe undervisning 
på norsk. 
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1. Retningslinjer 

 

Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at minoritetsspråklige 
elevers rettigheter blir ivaretatt.  Dette skal foregå ved at:  

• Kartleggingsprøver sammen med underveisvurdering danner grunnlag for å 

vurdere om minoritetsspråklige elever får tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen.  

• Skolen kartlegger minoritetsspråklige elevers norskferdigheter før det fattes 

enkeltvedtak1 om eventuell rett til særskilt norskopplæring.  

• Skolen vurderer om en elev, i tillegg til særskilt opplæring i norsk, også har 

behov for morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring 

• Det skal fattes et enkeltvedtak2 som gir eleven rett til særskilt norskopplæring 

fram til kartlegging viser at eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å 

følge den vanlige opplæringen.  

• Elever med rett til særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine 

norskferdigheter systematisk underveis i opplæringen 

 
2. Kjennetegn på god gjennomføring 

 

Handling Merknad 
 

Skolen kartlegger alle nye elevers lese- 
og regneferdigheter og elevenes 
ferdigheter i engelsk 

Udir har fra høsten 2016 gjort 
kartleggingsprøvene om til 
læringsstøttende prøver for vgs. En 
oversikt over disse finnes i Udir sin 
prøvebank. 

Basert på resultatet av kartlegging 
vurderer skolen om eleven har behov for 
særskilt tilrettelegging av sin opplæring i 
en periode. 

Se eget styringsdokument: Tilrettelagt 
opplæring i ordinære klasser. 

Minoritetsspråklige elevers ferdigheter i 
norsk skal kartlegges før det gjøres 
enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 

Skolen skal sørge for å ha utarbeidet 
en fremgangsmåte som sikrer at 
minoritetsspråklige elevers 
norskferdigheter blir kartlagt 
http://www.udir.no/Spesielt-
for/Minoritetsspraklige-elever/ 

Samtidig med at skolen vurderer om en 
elev har behov for særskilt opplæring i 
norsk, skal det tas stilling til om eleven 
også har behov for morsmålsopplæring, 
tospråklig fagopplæring eller begge deler 
for å kunne følge opplæringen.   

Foresatte og elev skal være informert 
gjennom forhåndsvarsel3 og samtykke 
om at slik vurdering foretas.  
 
Forvaltningslovens §16 

 
1 Udir – Fatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring  
2 Udir – MAL, enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 
3 Skolen skal forhåndsvarsle enkeltvedtak hvis eleven saken gjelder, ikke allerede har uttalt seg om 
saken eller vedtaket er svar på en søknad 

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/skole/16-24-ar/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/sarskilt-sprakopplaring/kartlegg-elevens-norskferdigheter/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/sarskilt-sprakopplaring/Hva-betyr-retten-til-sarskilt-sprakopplaring/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/sarskilt-sprakopplaring/5-Gi-opplaring/
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/laringsstottende-prover/
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9640/0/0/0/0/Tilrettelagt_opplaering_i_ordinaere_klasser.pdf?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/9640/0/0/0/0/Tilrettelagt_opplaering_i_ordinaere_klasser.pdf?Company=rfk
http://www.udir.no/gamlesider/Spesielt-for/Minoritetsspraklige-elever/
http://www.udir.no/gamlesider/Spesielt-for/Minoritetsspraklige-elever/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/sarskilt-sprakopplaring/4-Fatt-enkeltvedtak/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/maler-enkeltvedtak/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/egenvurdering/sjekklister-basert-pa-funn-fra-tilsyn/sjekkliste--krav-til-enkeltvedtak/sjekkpunkt-1/#skolen-skal-forhandsvarsle-enkeltvedtak


Enkeltvedtak og rett til særskilt 
norskopplæring eventuelt også tospråklig 
fagopplæring  

Enkeltvedtaket gjelder fram til ny 
kartlegging gir grunnlag for å vurdere 
om eleven har tilstrekkelig ferdighet i 
norsk til å følge ordinær opplæring 

Skolen kartlegger norskferdighetene til 
elever med vedtak om særskilt 
språkopplæring underveis i opplæringen 

Elever med særskilt språkopplæring 
får jevnlige kartlegginger av sine 
norskferdigheter. 

Oppheving av enkeltvedtak Når kartlegging og underveisvurdering 
viser at eleven har oppnådd 
tilstrekkelige ferdigheter i norsk, skal 
rektor fatte enkeltvedtak som opphever 
retten til særskilt norskopplæring. 

 

 

3. Fordeling av ansvar/oppgaver 
 

Aktør Oppgave 
 

Merknad 

Rektor Skal sørge for at skolen har en 
innarbeidet fremgangsmåte for å 
kartlegge minoritetsspråklige elevers 
norskferdigheter, evt. fatte enkeltvedtak 
og deretter kartlegge norskferdighetene 
underveis i opplæringen 

Rektors ansvar er 
entydig, men i 
utførelsen av 
oppgavene deltar 
flere aktører. 

Studiesenteret/ 
ressurssenteret 

Gjennomføre kartleggingsprøver og 
vurdere disse opp mot lovkravet i §3-12 

  
 

Kontaktlærer Underveisvurdering for å avdekke om 
minoritetsspråklige elever får 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen 

 

Faglærer Løpende vurdere om elevene har 
tilfredsstillende utbytte av opplæring i fag 

 

 
 

4. Årshjul for gjennomføring 
 

Tidspunkt Handling Ansvar Merknad 
 

August/ 
september 

Oppstartsamtaler 
Kartlegging av nye elevers 
ferdigheter i lesing, 
regning og engelsk 

Kontaktlærer 
Kontaktlærer sammen 
med klassens lærer 

Standardiserte 
prøver fra Udir 

September Oversikt over elever som 
ligger ved/på kritisk grense 
Kartlegging av ferdigheter i 
norsk hos elever med 
annet morsmål enn norsk 

Skolens ressurssenter 
i samråd med 
kontaktlærer og 
skolens ledergruppe 

 

September 
-juni 

Enkeltvedtak om rett til 
særskilt språkopplæring 

Rektor 
 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§3-12


eventuelt tospråklig 
fagopplæring 
 
Jevnlige kartlegginger av 
norskferdigheter underveis 
i opplæringen 

Kontaktlærer i samråd 
med klassens lærere 

 
5. Rapportering 

Underveisvurdering på individnivå, og som en del av skolebesøkene. RFK henter ut 
rapporter 
fra Hjerne & Hjerte (H&H) med informasjon om antall elever som har rett til særskilt 
språkopplæring og oppfølging av disse.  
 
Skolens arbeid for å sikre at minoritetsspråklige elever får et tilfredsstillende utbytte 

av opplæringen og at deres rettigheter etter OL §3-12 blir oppfylt inngår i den 

skolebaserte vurderingen. 
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