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INTEGRERINGSLOV §30

RETT OG PLIKT

NORSK OG 

SAMFUNNSKUNNSKAP

Ungdom 18-24 

2

«Fylkeskommunen skal sørge for opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap til personer som omfattes av 

§26 første ledd, som går i videregående opplæring 

etter opplæringsloven på full tid.

Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

skal gis så snart som mulig og senest innen tre 

måneder etter folkeregistrering i kommunen eller at 

krav om deltagelse blir fremsatt. 

Fylkeskommunens ansvar inntrer ved oppstart i 

videregående opplæring.»

Norsk og samfunnskunnskap

God informasjon – god dimensjonering

• Bosettingsprosess og tidlig kontakt mellom 

kommune og fylkeskommune om behov

Starte opp i et fylkeskommunalt tilbud

• Kvalifisert til videregående opplæring

• Innføringskurs = søknadsskjema åpent hele året 

og løpende inntak ved ledig kapasitet

Rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap

• Innføringskurs i norsk – forberede til vg1

• §3-12 særskilt språkopplæring i ordinært løp

Fylkeskommunen og minimumsnivå NOS

Bør oppnå standpunktkarakter 2 eller høyere
• (…) fylkeskommunen skal sørge for opplæring slik at 

deltakeren oppnår minimumsnivået 

Minimumsnivået utgjør deltagerens norskmål 

(Utdanningsbakgrunn og mål A2-B2)



SPRÅKNIVÅ

ANBEFALT

B1/B1+
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Anbefalt språknivå vg1 B1/B1+

Godt språknivå er nødvendig for

å profitere på, følge og forstå undervisning og vurderinger

et godt karaktergrunnlag for søknad til læreplass etter videregående vg1+vg2

et godt karaktergrunnlag for søknad om studieplass etter videregående vg1+vg2+vg3



FRIVILLIG – KREVER SAMTYKKE ELEV/FORESATTE

IKKE språkkrav for inntak til 

videregående opplæring



FORBEREDENDE TILBUD

INNFØRINGSKURS

Ungdom 16-24

KOMBINASJONSKLASSER

Primær målgruppe 16-20 år
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INNFØRINGSKURS
Fylkeskommunalt tilbud

Målgruppe adekvat skolebakgrunn

Norskopplæring

«Styrke kompetanse og fagbegreper i norsk for å 

gjennomføre videregående skole»

KOMBINASJONSKLASSER
Samarbeidstilbud kommunene + fylkeskommune

Målgruppe lite, ingen eller fragmentert skolebakgrunn

Grunnskolekompetanse

«Kommunar og fylkeskommunar kan òg tilby 

grunnskoleopplæring etter første ledd til dei som 

har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1, 

men som har behov for meir grunnskoleopplæring 

for å kunne fullføre vidaregåande opplæring»

Helhetlige opplæringsløp og overganger

Norsk

Engelsk

Matematikk

Naturfag

Samfunnsfag

Kroppsøving

TFO (kombiklasse)

Norsk språklæring og fagbegreper

• Relativt sent ankomne i ungdomsskoleløp

• Helhetlig tilnærming til elevene og læringsløp

• Fokus på språklæring og/eller økt fagkompetanse

• Differensiering språknivå og progresjon

• Tester og vurdering av progresjon i skoleåret

• Muligheter til å hospitere og forskuttere fag

Mestre Kvalifisere  Fullføre

Medborgerskap og inkludering



FORBEREDENDE TILBUD

INNFØRINGSKURS 

KOMBINASJONSKLASSE

2022/2023
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Godalen 2+2 klasser kombi/innføring

Sola 3 klasser innføring

Gand 2+2 klasser kombi/innføring

Bryne 4 klasser innføring

Dalane 2 klasser innføring

Strand 1 klasse innføring

Sauda 1 klasse innføring

Karmsund 4 klasser kombi/innføring



FORBEREDENDE TILBUD

MILJØRESSURSER
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Sosialpedagogisk perspektiv

Opplæring og hverdag - mestre

«Miljøressurser er viktige bidrag for å ivareta de 

utenomfaglige faktorene slik at eleven kan mestre 

skolehverdagen og bli inkludert i skolen»

❑ Trygge elevene i skolehverdagen

❑ Nærvær ved skolen og i undervisningssituasjon

❑ Aktiviteter og miljøarbeid som inkluderer

❑ Bistår elevene i kontakt med andre instanser

❑ Samtalepartner om utenomfaglige forhold

❑ Forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll



FORBEREDENDE TILBUD

Innføringskurs

Kombinasjonsklasse

SØKNAD OG INNTAK
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SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR

Felles søknadsskjema – digital søknad på nettsiden rogfk.no

Inntakskrav som ordinær videregående opplæring §6-13

Info og søknadsskjema

Fylkeskommunens nettside – «Minoritetsspråklige»

✓ Digitalt MinID/BankID

✓ Digitalt for søkere uten personnummer 

Innføringskurs

✓ Digitalt søknadsskjema åpent hele året

✓ Søknader etter frist og inntak ved kapasitet

✓ Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap!

Kombinasjonsklasse

✓ Inntak i samarbeid med kommune

IKKE SØKBART I VIGO



STUDIESPESIALISERENDE 

FOR MINORITETSSPRÅKLIGE

SOLA VIDEREGÅENDE
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Tilbud for minoritetsspråklig ungdom vg1-vg3

Studiespesialiserende

Kort botid

Behov for tettere oppfølging fag/språk

Studiespesialiserende

Eksamen i morsmål erstatter fremmedspråk 

(språk må tilbys via privatisteksamen nasjonalt)

Gruppe 15 elever

Sammen med ordinære klasser i programfag

Søkes via §6-23 

Individuelt inntak for minoritetsspråklige



NYHET! §6-23 – Svar på inntak mai 2023

Digital søknad i Vigo.no
MinID eller BankID kreves

Vedlegg lastes opp digitalt 

Ettersending er mulig i e-dialogen

INNTAK §6-23

«INDIVIDUELT INNTAK»

Videregående opplæring
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SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR
Digital søknad i Vigo.no

For søkjarar som har hatt enkeltvedtak om særskild 

språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 i 

grunnskolen, og som manglar karakterar i meir enn 

halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng. 

Inntaket skjer då på individuelt grunnlag ut frå ei 

vurdering etter skjønn.

Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å 

bli teken inn til eit av tre valde utdanningsprogram 

blir oppfylt, jf. opplæringslova § 3-1.

Inntak under samme paragraf og frist

✓ Individuelt inntak for minoritetsspråklige §6-23

✓ Studiespesialiserende for minoritetsspråklige



VÅRE ELEVER!!



Spørsmål?

Kontakt inntakskontoret i Rogaland fylkeskommune

inntak@rogfk.no

Grethe Helen Bjerkreim Kommedal
Spesialrådgiver//Koordinator

Seksjon dimensjonering og inntak

Rogaland fylkeskommune

grethe.kommedal@rogfk.no


