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Notat

Til Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Fra Rådmann
Saksbehandler Ellen Benestad Dato 20.03.2014

Notat til hovedutvalg om morsmålsopplæring/2-språklig fagopplæring

Høsten 2013 startet Ås kommune opp 2 mottaksklasser eller velkomstklasser som
det kalles i Ås, en på Ås ungdomsskole og en på Kroer skole. Det er i dag ca 25
elever til sammen i velkomstklassene. I disse klassene kan elevene gå i inntil 2 år.
Hvor lang tid de trenger i disse klassene vil variere med språkbakgrunn og
skolebakgrunn. Elevene får undervisning i alle grunnskolens fag.

Opprettelsen av velkomstklassene har medført at Ås kommune har mindre behov for
lærere som underviser i 2-språklig fagopplæring/morsmål. I dag er det elevene som
ikke har gått i velkomstklassene som får opplæring av morsmålslærere. Fra høsten
2014 vil de første elevene som har gått i velkomstklassene, tilbakeføres til sine
skoler. Når disse elevene blir tilbakeført til sine skoler, skal de beherske norsk så bra
at de ikke skal ha behov for 2-språklig fagopplæring. .Ås kommune ser derfor at i
løpet av 1 til 2 år vil det i liten grad være behov for lærere med kompetanse i
elevenes morsmål. Stillingene vil derfor gradvis bli inndratt etter som elevenes behov
blir borte.

Alle ansatte i de 2-språklige fagopplæringsstillingene har fått informasjon. De
personene som vil få inndratt stillingen fra høsten 2014, vil også bli innkalt til et møte
rett etter påske.

De lærerne som ikke får inndratt stillingene sine fra høsten 2014, må regne med at
stillingene blir inndratt fra høsten 2015.
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Kommunen har i dag kvalifiserte morsmålslærere i 6 språk:
Albansk –82% stilling
Arabisk –35,8% stilling
Filippinsk –25,6% stilling
Spansk –24% stilling
Thai –29,15% stilling
Urdu –41% stilling

I de 9 andre språkene det undervises i, er det ikke kvalifiserte lærere.

Vurdering
Med opprettelsen av velkomstklasser ser man at behovet for morsmålslærere faller
bort. Elevene vil i løpet av de 1-2 år som de befinner seg i velkomstklassen, ha
opparbeidet seg så gode norskkunnskaper at de vil kunne følge vanlig undervisning.
Noen av elevene vil nok kunne ha behov for utvidet norskopplæring i en periode,
men det ivaretas av hjemskolen. Behovet for morsmålslærere vil i liten grad være til
stede.

De overtallige lærerne vil bli ivaretatt i henhold til lov- og avtaleverk.

Økonomiske konsekvenser
Finansieringen av velkomstklassene er tatt av skolenes budsjetter.
Rådmannen ønsker å bruke de midlene som i dag brukes på morsmålsopplæring og
2-språklig fagopplæring, kr 3,8 mill, på årsbasis, til å styrke skolenes budsjetter.

Konklusjon
Etter opprettelsen av velkomstklasser på Kroer skole og Ås ungdomsskole, er ikke
behovet for morsmålslærer og tospråklige fagopplæringslærere til stede. De midlene
som i dag brukes på morsmålsopplæring overføres til grunnskolene i Ås etter hvert
som behovet for 2-språklig fagopplæring og morsmålslærere faller vekk, og senest
innen 1.8.2015. De overtallige lærerne ivaretas i henhold til lov- og avtaleverk.

Med hilsen

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef
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