
 

 

Hvem skal gå i innføringsklassen? 

Innføringsklassene på Skogmo skole er for 

alle nyankomne minoritetsspråklige elever 

mellom 6 og 13 år (1.- 7.trinn) som er bosatt i 

Ullensaker kommune. Uansett hvor i 

kommunen eleven er bosatt, er 

innføringsklassen den første klassen eleven 

møter i en periode framover. 

Elever som har bodd i Norge en stund, men 

som har dårlige norskkunnskaper, kan også få 

tilbud om oppstart i en innføringsklasse. 

Innføringsklassen er en aldersblandet klasse 

med fokus på norskopplæring. Klassene er 

delt i tre grupper; en klasse for 1. og 2.trinn, 

en klasse for 3. og 4. trinn og en klasse for 5.-

7.trinn.  

 

 

Tidsperspektiv 

Det er individuelt hvor lang tid det tar for 

elevene å lære norsk. Antall måneder i 

innføringsklasse kan variere fra ca. 6 

måneder til maks 2 år. Kartleggingsprøver 

viser når elevene skal overføres til sin 

nærskole. Kontaktlærer og avdelingsleder 

avgjør tidspunkt for overføring. Foresatte og 

nærskole blir informert om dette i god tid.   

Opplæringen 

Innføringsklassene jobber etter læreplan i 

grunnleggende norsk for språklige 

minoriteter. I tillegg har elevene fag som 

naturfag og samfunnsfag, noe matematikk, 

kroppsøving, musikk og kunst og håndverk. 

Personalet 

Det er en kontaktlærer i hver klasse. I tillegg 

har vi en ekstra pedagog, tre assistenter og 

en del tospråklige lærere som er innom 

senteret i løpet av uka.  

 

 

 

Hospitering og overføring 

Før elevene skal overføres til nærskolen 

permanent, får eleven hospitere på sin 

nærskole. Når eleven har tilegnet seg en del 

norskkunnskaper, så vil han/hun hospitere en 

eller to dager i uka på sin nærskole. 

Hensikten er først og fremst at eleven skal 

knytte sosiale kontakter. Målet er at eleven 

etter hvert skal kunne klare å følge 

opplæringen i nærklassen. En gradvis 

overgang fra innføringsklassen til nærskolen 

gjør overgangen lettere og tryggere for 

eleven.  

 Tospråklig fagopplæring 

Når eleven er permanent over på sin 

nærskole, har mange behov for ekstra støtte 

fra tospråklig lærer. Eleven vil da kunne ha en 

eller flere timer i uka hvor tospråklig lærer 

kommer ut på nærskolen for å hjelpe eleven 

med å forstå og lære begreper på norsk ved 

hjelp av sitt morsmål.   

  

 

 


