Søknadsskjema til Velkomstklassen ved Veienmarka Ungdomsskole
Jeg ønsker at: ________________________________
f. dato./Duf.nr_______________________________________ får sitt skoletilbud i
Velkomstklassen for minoritetsspråklige elever ved Veienmarka ungdomsskole.
Opplæringen i Velkomstklassen er norskopplæring ut fra læreplanen Særskilt språkopplæring
i faget norsk der eleven måloppnåelse vurderes fra Nivå 1 til Nivå 3. Når eleven har nådd
middels måloppnåelse i nivå 2 anses elevens språkferdigheter som funksjonelle nok til å
kunne ha utbytte av ordinær opplæring i faget og dermed følge vanlig klasse ved nærskolen.
I tillegg gis dette fagtilbudet som en del av den særskilte språkopplæringen:
•

Elever i Innføringsklassen fritas for opplæring i faget 2.fremmedspråk/språklig
fordypning og gis i stedet forsterket opplæring i norsk og/eller engelsk.

•

Tospråklig fagopplæring gis i faget samfunnsfag

•

Samfunnsfag/naturfag

•

Matematikk

•

Kroppsøving

•

Mat og helse

•

Musikk

*Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring i faget norsk inntil eleven har tilstrekkelige
ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jf. opplæringsloven § 2-8. Skolen skal etter en kartlegging av elevens ferdigheter i norsk
eventuelt fatte et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. I enkeltvedtaket skal det fremgå hvilken særskilt tilrettelegging eleven skal ha. Det vil
være mulig for skolen å fastsette i enkeltvedtak at eleven skal følge hele eller deler av opplæringen i norsk på en annen opplæringsarena dersom dette
fremgår av enkeltvedtaket om særskilt språkopplæring etter § 2-8 og § 3-12.. Dersom eleven har rett til morsmålsopplæring etter § 2-8 kan denne
opplæringen også gis utenfor den ordinære opplæringen. (…) Det er ikke adgang til å plassere eleven på en alternativ opplæringsarena kun på
grunnlag av foreldrenes samtykke. Bruk av en alternativ arena er et såpass stort inngrep i elevens rettigheter at det ikke er tilstrekkelig med kun
samtykke. 1

Dato:

Underskrift forelder/ foresatte:____________________________________
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Kilde: Utdanningsdirektoratets Rundskriv 3-2010: Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen
Utdanningsdirektoratets Veileder: Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever (08.12)

