
Unntatt offentlighet etter Offl. § 13, Fvl. § 13.1

Foresattes navn
Adresse
Postnummer og Poststed

Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever 

Skoleåret   /                 

Navn:
Født:
Skole:

”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. 

Morsmålsopplæringa 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”.  (Jmf. Opplæringslova § 2-8)

Vedtak:
Eleven tildeles timer i:
 Særskilt norskopplæring
 Morsmålsopplæring (med forbehold om tilsetting av egnet morsmålslærer)
 Tospråklig fagopplæring (med forbehold om tilsetting av egnet morsmålslærer)
Fag det skal gis tospråklig fagopplæring i: 
Fag 1:
Fag 2:
Fag 3:
Fag 4:

Begrunnelse for vedtaket, jmf. Fvl. § 25 (med bakgrunn i kartlegging og utredning av 
elevens behov/nivå):

Omfang: 
Med hjemmel i Opplæringsloven § 2 – 8 tildeles eleven _________ årstimer til særskilt 
norskopplæring,  _________ årstimer til morsmålsopplæring og/eller_________årstimer til 
tospråklig fagopplæring.

Innholdet i opplæringen:
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Den særskilte norskopplæringen skal gis etter:
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter 

Særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk 

Organisering av opplæringen:

Skulle det i løpet av skoleåret skje forandringer som gir grunnlag for endringer, vil 
opplæringstilbudet bli vurdert på ny. Ønsker dere ytterligere opplysninger om elevens 
opplæringstilbud kan dere kontakte skolen.

Vedtaket er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2 og kan påklages i henhold til § 28 og 
§ 29. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes skolen ved rektor. Dersom 
kommunen ikke finner å kunne ta klagen til følge, vil klagen bli oversendt Fylkesmannen i 
Nordland. Fylkesmannes avgjørelse er endelig, og kan ikke påklages. Foresatte har, med visse
unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven § 18 og § 19. 

___________________________ _____________________________
Sted og dato Underskrift rektor



Unntatt offentlighet etter Offl. § 13, Fvl. § 13.1

Foresattes navn
Adresse
Postnummer og Poststed

Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever

Skoleåret   /

Navn:
Født:
Skole:

”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. 

Morsmålsopplæringa 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”.  (Jmf. Opplæringslova § 2-8)

Vedtak: 
Eleven har ikke rett til særskilt språkopplæring etter Opplæringslovens § 2-8.

Begrunnelse for vedtaket, jmf. Fvl. § 25 (med bakgrunn i kartlegging og utredning av 
elevens behov/nivå):

Eleven vil bli ivaretatt innenfor prinsippet om tilpasset opplæring i henhold til 
Opplæringsloven § 1-3. 

Skolen vil kunne gi dere ytterligere opplysninger om elevens opplæringstilbud.

Vedtaket er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2 og kan påklages i henhold til § 28 og 
§ 29. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes skolen ved rektor. Dersom 
kommunen ikke finner å kunne ta klagen til følge, vil klagen bli oversendt Fylkesmannen i 
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Nordland. Fylkesmannes avgjørelse er endelig, og kan ikke påklages. Foresatte har, med visse
unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven § 18 og § 19.

___________________________ _____________________________
Sted og dato Underskrift rektor


