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Sammendrag 

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Vennesla kommunes forvaltning av introduksjonsloven og 
opplæringsloven samtidig. Dette for å se tilsynsteamene og de to lovene i sammenheng, og også for 
å effektivisere tilsynet både for kommunen og Fylkesmannen. Temaet for tilsynet etter 
introduksjonsloven har vært individuell plan, jf. §§ 6 og 19 første ledd. Temaet for tilsynet etter 
opplæringsloven har vært grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1. Svært mange deltakere i 
introduksjonsprogrammet har grunnskoleopplæring som et tiltak i sitt program. Selv om tilsynet har 
vært gjennomført samtidig, blir det utarbeidet to rapporter. Kommunen får begge rapportene 
tilsendt samtidig. Denne rapporter gjelder tilsynet som har vært gjennomført etter opplæringsloven.  

Mange voksne flyktninger mangler grunnskoleopplæring eller har for svake grunnleggende 
ferdigheter til at de kan klare seg i utdanningssystemet eller i arbeidslivet. Formålet med 
grunnskoleopplæring for å voksne er å sikre alle innbyggere får dekket dette opplæringsbehovet. 

Fylkesmannen mener Vennesla kommune veileder og vurderer voksne sin rett til 
grunnskoleopplæring. Den voksne sitt opplæringsbehov blir kartlagt og kommunen fatter vedtak som 
oppfyller opplæringsretten. Etter vår vurdering setter kommunen i gang opplæringen rimelig tid.  

Vennesla kommune ved voksenopplæringssenteret er godt i gang med arbeidet i forbindelse med 
realkompetansevurdering, og vedtak om realkompetansevurdering fant vi i tråd med 
forvaltningsloven. Vi fant imidlertid at vedtak om grunnskoleopplæring var mangelfullt begrunnet 
med hensyn til konklusjon. 

Fylkesmannen ser at Vennesla kommune har fått til et godt samarbeid mellom Vennesla 
Voksenopplæringssenter (VVO) og NAV. Dette er noe vi synes å se effekten av i det andre tilsynet 
som gjelder introduksjonsloven.  
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1. Innledning 
Utdanningsdirektoratet er delegert den overordnede nasjonale, faglige myndigheten for 
tilsynsarbeid. Det er Fylkesmennene som fører tilsyn med offentlige skoleeiere. Denne rapporten er 
utarbeidet av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder etter tilsyn med Vennesla kommune. 

Fra januar 2018 startet et nytt felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet. Tilsynet strekker seg 
over fire år. Grunnskoleopplæring for voksne et ett av temaene som inngår i det nye felles nasjonale 
tilsynet.  

Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fått fullverdig 
grunnskole der de vokste opp, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade og noen 
trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb. 

Høsten 2017 var det nasjonalt registrert 9807 voksne i ordinær grunnskoleopplæring. 97 prosent av 
deltakerne i grunnskoleopplæring er minoritetsspråklige. Det har vært en jevn økning i antall 
deltakere i den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne de siste årene. 

Vennesla kommune har om lag 14 400 innbyggere. Vennesla voksenopplæringssenter er en 
kommunal skole som tilbyr grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne og norskopplæring 
for voksne innvandrere. Høsten 2017 var det registrert 36 deltakere på grunnskolens område i 
Vennesla.  

1.1 Om gjennomføringen av tilsynet 
Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetskontroll. Det overordnede målet med dette 
tilsynet er å sikre at voksne som har rett på grunnskoleopplæring, skal få det tilbudet de har krav på 
etter opplæringsloven (oppll.) § 4A-1. Fylkesmannen vil også se på om saksbehandlingen er i samsvar 
med reglene i forvaltningsloven. Gjennom kontroll med om kommunen følger lovkravene på dette 
området, skal eventuelle lovstridig praksis avdekkes. Gjennom eventuelle pålegg om endring skal 
slike forhold rettes opp.  

Voksne som ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet etter § 4A-1, 
har rett til spesialundervisning etter § 4A-2. Vi har i dette tilsynet ikke undersøkt nærmere om 
kommunen oppfyller voksnes rett til spesialundervisning på grunnskolens område. 

Vi har gjennomført tilsynet med grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven, samtidig 
med tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven. Bakgrunnen for å se de to tilsynene under 
ett, er at svært mange deltakere i introduksjonsprogram har grunnskoleopplæring som et tiltak i sin 
individuelle plan. Det har også vært et mål å effektivere tilsynsaktiviteten både for kommunen og 
Fylkesmannen.  

1.1.1 Fylkesmannens tilsynshjemmel 
Tilsynsvirksomheten innebærer utøvelse av offentlig myndighet og er lovregulert. Kravene til 
myndighetsutøvelsen følger dels av ulovfestede regler og prinsipper knyttet til forsvarlig 
saksbehandling i forvaltningen. I tillegg kommer lovfestede regler i ulike lover – der forvaltningsloven 
er mest sentral. 

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen oppfyller de pliktene de er pålagt i eller i medhold av 
opplæringsloven, jf. oppll. § 14-1 jf. § 4A-10.  
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Fylkesmannens tilsyn skal utføres etter reglene i Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) kapittel 10A, jf. introduksjonsloven § 23 annet ledd. 

Kommuneloven gir Fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i saksdokumenter og 
adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne av kommunen, jf. 
kommuneloven § 60 c.  

Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60 b. Manglende oppfyllelse av 
plikter pålagt i eller i medhold av lov defineres i dette tilsynet som et lovbrudd.  Hvis tilsynet 
avdekker lovbrudd, skal kommunen gis en rimelig frist til å rette forholdet, jf. kommuneloven § 60 d 
annet ledd. Dersom forholdet ikke blir rettet, kan Fylkesmannen gi kommunen pålegg om retting av 
forhold som er i strid med loven, jf. kommuneloven § 60 d første ledd.  

Når tjenester utføres av andre enn kommunen, skal krav om retting og eventuelle pålegg rettes til 
kommunen som er ansvarlig for introduksjonsprogrammet. Kommunen plikter å sørge for at 
tjenesten utføres i samsvar med lov og forskrift. 

1.1.2 Om tilsynsrapporten  
Selv om vi gjennomfører og ser tilsynet etter opplæringsloven og introduksjonsloven i sammenheng, 
har vi valgt å utarbeide to tilsynsrapporter. Dette fordi en felles rapport ville bli for omfattende, og 
fordi vi er bundet av instrukser for tilsyn som er beskrevet i metodehåndbok utarbeidet av 
henholdsvis Utdanningsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.  

Tilsynet har hovedsakelig vært gjennomført som et skriftlig tilsyn og innsendt dokumentasjon er 
vurdert i denne rapporten. Det har også vært gjennomført intervjuer med ansatte i kommunen og 
samtaler med deltakere i introduksjonsprogram.  

Dersom Fylkesmannen finner mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 
forskrift bruker vi begreper «lovbrudd» eller «brudd på regelverket» i vår konklusjon. 

Det presiseres at tilsynsrapporten ikke er en helhetsvurdering av kommunen som skoleeier. 
Rapporten omhandler kun resultater fra tilsynet som er gjennomført på det temaet som er valgt. Det 
tas også forbehold om at Fylkesmannen ikke har fanget opp alle forhold knyttet til temaet for 
tilsynet. 

1.1.3 Om tilsynet 
Tilsynet er gjennomført slik:  

 Varsel om tilsyn datert 30. januar 2018 med frist til å sende redegjørelse og dokumentasjon 
fra kommunen innen 4. april (ny frist siden satt til 11. april 2018) 

 Formøte i Vennesla 1. mars 2018 – felles for tilsynet etter opplæringsloven og 
introduksjonsloven 

 Mottak av egenvurdering med dokumentasjon i RefLex mottatt 22. mars 2018 og 
redegjørelse fra kommunen datert 6. april 2018 

 Intervjuer og samtaler 18. april 2018 
 Varsel om vedtak og foreløpig rapport uke 25 
 Frist for kommentar fra kommunen 14. august 2018 
 Endelig tilsynsrapport uke 40 
 Frist for å rette opp brudd på regelverket 1. desember 2018  
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2. Grunnskoleopplæring for voksne – veilede og behandle søknader 
For grunnskoleopplæringen som er spesielt organisert for voksne gjelder opplæringsloven kapitel 4A, 
jf. oppll. § 1-2 tredje ledd. Kapitel 4A inneholder i utgangspunktet en fullstendig regulering av 
opplæringen for voksne. Andre paragrafer i opplæringsloven gjelder bare for voksne dersom dette 
går frem av den aktuelle paragrafen. Forskrift til opplæringsloven inneholder noen nærmere regler 
som gjelder voksne.  

Gjennomgangen av de rettslige kravene nedenfor gir ikke det fulle rettsbildet av voksnes rett til 
opplæring på grunnskolens område, men ligger til grunn for hva Fylkesmannen skal kontrollere i 
dette tilsynet. 

Følgende kontrollspørsmål skal besvares i tilsynet:  

 Veileder og vurderer kommunen retten til grunnskoleopplæring? 
 Kartlegger kommune den voksnes opplæringsbehov? 
 Fatter kommunen enkeltvedtak som oppfyller opplæringsretten? 
 Vurderer og fatter kommunen vedtak om realkompetanse? 
 Er kommunens vedtak i tråd med forvaltningsloven? 
 Setter kommunen i gang opplæringen innen rimelig tid? 

 

2.1 Veilede og vurderer rettigheter 
2.1.1 Rettslige krav  
Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring for alle voksne som er bosatt i kommunen. 
Alle voksne som henvender seg til kommunen om grunnskoleopplæring, skal få nødvendig 
veiledning. Veiledningen må kunne gi informasjon om hvem som har rett til opplæring, hva som kan 
være innholdet i og organiseringen av opplæringen, retten til realkompetansevurdering, retten til 
spesialundervisning, hva opplæringen kan føre frem til, og hvordan den voksne skal gå frem for å 
søke om opplæring. Kommunen kan benytte både muntlig og skriftlig informasjon for å ivareta denne 
veiledningen. 

For å kunne ha rett til grunnskoleopplæring for voksne må søkeren oppfylle blant annet følgende 
vilkår:  

 være over opplæringspliktig alder (oppll. § 2-1 regulerer plikten til grunnskoleopplæring)  
 ikke ha rett til videregående opplæring for ungdom etter oppll. § 3-1  
 ha lovlig opphold i Norge (jf. utlendingsloven § 4). Søkere som oppholder seg lovlig i landet i 

påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse og er over opplæringspliktig alder har 
likevel bare rett til grunnskoleopplæring dersom de er under 18 år og det er sannsynlig at de 
skal være i Norge mer enn tre måneder 

 trenge grunnskoleopplæring 
 

Kommunen må kontrollere at søkere oppfyller disse kriteriene. De tre første vilkårene er absolutte, 
det fjerde vilkåret beror på skjønn.  Kommunen må vurdere konkret og konkludere med at søkeren 
trenger grunnskoleopplæring for at søkeren skal ha rett til slik opplæring. Kommunen må vurdere det 
behovet søkeren selv har, og om eventuell tidligere opplæring er likeverdig og tilfredsstillende ut fra 
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dagens krav. Dersom alle fire vilkårene er oppfylt har den voksne rett til grunnskoleopplæring etter § 
4A-1 i opplæringsloven. 

Opplæringen og undervisningsmateriellet skal være gratis.  

2.1.2 Våre observasjoner og vurderinger 
Veiledning 

Vennesla skriver i RefLex at de fleste som søker om grunnskoleopplæring allerede er deltakere i 
norskopplæring og får veiledning der. Mange er dessuten deltakere i introduksjonsprogrammet og 
får veiledning fra programrådgivere i NAV. Informasjon om grunnskoleopplæring ligger også på 
kommunens hjemmeside. Fylkesmannen har også selv gått inn på hjemmesiden. Av informasjonen 
som ligger her går det frem at alle over opplæringspliktig alder (16 år) har rett på gratis 
grunnskoleopplæring. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Det henvises til 
opplæringsloven § 4A-1.  Det kan søkes om grunnskole direkte via hjemmesiden.  

Fylkesmannen finner ingen informasjon om realkompetansevurdering på kommunens hjemmeside.  
Vennesla skriver i Reflex at realkompetansevurdering er svært sjeldent aktuelt for de som er veiledet 
til å søke om grunnskole, da de har behov for alle grunnskolefagene. De viser videre til at bestått 
realkompetansevurdering i et fag regnes som karakteren 2, og vil gi et dårlig karaktergrunnlag for å 
søke videregående på. Henvendelser om realkompetansevurdering kommer gjerne fra andre 
instanser, som programrådgivere i NAV eller karrieresenter. Disse får da veiledning hos 
voksenopplæringen før selve realkompetansevurderingen. Det følger av intervjuer at kommunen 
veileder og anbefaler realkompetansevurdering der de finner dette relevant. De har foretatt to 
realkompetansevurderinger i år. Dette er gjerne realkompetansevurderinger for å få godkjent fag i 
grunnskolen for å kunne søke videregående.  
 
Fylkesmannen finner at informasjon om retten til realkompetansevurdering bør fremkomme av den 
informasjonen som er tilgjengelig for enhver. Gjerne på hjemmesiden til voksenopplæringssenteret. 
   
Alder 

Kommunen skriver i Reflex at de har et eget system for hvem som får skoletilbud hvor. Alder blir 
sjekket for hver enkelt deltaker. For de som er registrert i nasjonalt introduksjonsregister (NIR) blir 
dette sjekket i forhold til registeret.   

Ungdomsrett 

Kommunen skriver i RefLex at det kontrolleres om søkere har ungdomsrett til videregående 
opplæring i forhold til alder og tidligere skolegang. 

Lovlig opphold 

For å kontrollere om søkere har lovlig opphold undersøker kommune dette gjennom registreringer i 
NIR.  

Trenge grunnskoleopplæring 

Kommunen skriver i RefLex at de vurderer om søker trenger grunnskoleopplæring allerede ved inntak 
til norskopplæringen. Kommunen har erfart at grunnskoleopplæringen fra mange land ikke er 
tilfredsstillende i forhold til norsk grunnskole. Mange har dessuten hatt liten eller ingen 
engelskopplæring. I intervjuer fremkommer det at egne ønsker blir tillagt stor vekt, samt at de 



9 

veileder i stor grad med sikte på å gi den enkelte et best mulig grunnlag for å kunne klare også videre 
skoleløp. De blir ofte veiledet til å ta fag som de formelt sett har fra før, men som ikke er likeverdig 
med norske grunnskolefag.   

Det følger av intervjuer med kommunen at kommunen innvilger de fagene som søker anser å ha 
behov for, i tillegg anbefaler de gjerne fag kommunen anser som nødvendig, gjerne som følge av at 
de ser at medbragt kompetanse ikke er likeverdig.   

2.1.3 Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannen mener Vennesla kommune veileder og vurderer rettigheten til 
grunnskoleopplæring for voksne i tråd med regelverket.  
 

2.2 Kartlegge opplæringsbehov  
2.2.1 Rettslige krav 
Innhente informasjon for å tilpasse tilbudet til den voksnes behov 

Retten til opplæring omfatter til vanlig de fagene den voksne trenger for å få vitnemål for fullført 
grunnskoleopplæring. De fagene man trenger for å få vitnemål er norsk, engelsk, matematikk samt to 
av fagene matematikk muntlig, naturfag, samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), 
jfr. forskrift til opplæringsloven § 4-33. Det er likevel ikke et krav at den voksne må sikte mot 
vitnemål dersom vedkommende ikke ønsker dette selv. Voksne kan, i tillegg til å ha rett på opplæring 
i fag eller deler av et fag, også har rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter. De fem 
grunnleggende ferdighetene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet er å kunne lese, regner, uttrykke 
seg skriftlig, uttrykke seg muntlig og å kunne bruke digitale verktøy. 

Alle søkere som har rett til grunnskoleopplæring, har rett til rådgiving for å kartlegge hva slags 
opplæring de har behov for (jf. opplæringsloven § 4A-8). Realkompetansevurderingen kan være en 
del av kartleggingen.  Kartleggingen må avdekke hvilke mål og kompetanse den enkelte ønsker å 
oppnå, for eksempel om målet er grunnskolevitnemål for voksne eller opplæring i grunnleggende 
ferdigheter. Kartleggingen bør også avdekke om den voksne har behov for spesialundervisning eller 
særskilt språkopplæring dersom dette kan avklares før opplæringen tar til. Når kartleggingen 
avdekker behov for spesialundervisning, skal PPT utarbeide en sakkyndig vurdering av hvilket 
opplæringstilbud som kommunen skal gi. Målet med rådgivningen og kartleggingen skal være å finne 
ut hvilket tilbud som passer ut fra søkerens ønsker og behov, livssituasjon og kompetanse.  

Opplæringen skal være tilpasset den voksnes situasjon, jfr. oppll. § 4A-1 første ledd siste punktum og 
§ 4A-12. Tilbudets tidsmessige omfang må tilpasses den enkeltes behov for opplæring. Dette 
innebærer at opplæringen tilbys til forskjellige tidspunkter, for eksempel både på dagtid og kveldstid 
eller i en kombinasjon av disse to. Opplæringen skal også tilrettelegges slik at den gjennomføres 
raskere eller senere enn det som er vanlig, og at den gis i tilknytning til den voksnes hjemsted. Disse 
kjennetegnene bør som hovedregel være til stede for at tilbudet er å anse som et reelt tilbud. 

 

2.2.2 Våre observasjoner og vurderinger 
Kartlegge behov 

Vennesla kommune skriver i RefLex at de kartlegger fagene norsk, engelsk og matematikk. Alle som 
kommer nå er minoritetsspråklige. De blir vurdert ved bruk av kartleggingsskjemaer og intervjuer. 
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Det er et tett samarbeid mellom den delen av voksenopplæringen som har ansvaret for grunnskolen 
og den delen som har ansvaret for norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.  

Særskilt språkopplæring 

På spørsmålet i RefLex om kommunen kartlegger søkeres behov for særskilt språkopplæring, skriver 
kommunen at resultatet på Norskprøven viser hvilke behov deltakeren har for videre opplæring. 

Av dokumentasjon vi har mottatt foreligger det et skjema for utfylling av egenvurdering under 
trekantsamtale. Her evaluerer deltaker selv tilpassing av bl.a. tempo, progresjonen og nivået i flere 
fag, både skriftlig og muntlig. Behovet for særskilt språkopplæring eller spesialundervisning blir 
gjerne kartlagt gjennom norskprøven. 

Spesialundervisning 

Kommunen skriver i ReLex at de kartlegger med sikte på om deltaker har behov for 
spesialundervisning, men har utfordringer med å finne gode kartleggingsverktøy for 
minoritetsspråklige. I norskopplæringen benyttes det ulike tester underveis, for å sjekke deltakerens 
progresjon. Dette gir en god oversikt over fremgang og behov for hver enkelt deltaker. Ved spesielle 
behov blir det tilrettelagt undervisning for den eller de det gjelder. Norske deltakere har vært 
kartlagt tidligere, men de siste årene har de ikke hatt den type deltakere. Vennesla har svart ja på 
spørsmålet om PPT utarbeider sakkyndig vurdering som angir hvilken opplæring som kan gi søkeren 
et forsvarlig tilbud.  

Tilpasset søkers situasjon 

Kommunen skriver i RefLex at de har jevnlige trekantsamtaler mellom deltaker, kontaktlærer og 
programrådgiver i NAV. I tillegg kan deltaker få veiledning hos avdelingsleder/rådgiver.  

I intervju fremkommer det at VVO ønsker at deltakeren i størst mulig grad får velge selv, da særlig 
om lengden på grunnskoleopplæringen. De har en time veiledning i uka som har fokus på 
utdanningsvalg. De oppfordres til å tenke realistisk. 

Det fremgår av hjemmesiden at skoledagen er fra 8:30 til 14:00 hver dag. Det fremgår ikke av 
intervjuer at VVO foretar tilrettelegging med tanke på livssituasjon som tilsier undervisning på f.eks. 
kveldstid e.l. Det kan hende at VVO faktisk tilpasser ut over dette, men det fremgår ikke av den 
dokumentasjonen Fylkesmannen har fått overlevert eller av intervjuer.  

Kommunen har i tilbakemelding på foreløpig rapport stilt spørsmål om Fylkesmannen kan pålegge 
kommunen å tilby kveldsundervisning og om dette må tilbys når det ikke er etterspørsel. Som vist 
ovenfor vil kveldsundervisning være et tiltak for å «tilpasse behovet til den enkelte» jfr. 
opplæringsloven § 4A-1 første ledd. Når det ikke fremkommer av informasjon som gis fra kommunen 
at undervisningen kan tilpasses den enkelte, kan det være personer i målgruppen som velger å ikke 
søke eller henvender seg til kommunen, fordi undervisning på dagtid ikke passer med deres 
livssituasjon. Slik vi forstår kommunen har de ikke hatt henvendelse og følgelig heller ikke hatt noen 
etterspørsel om kveldsundervisning. Vi oppfordrer kommunen til å endre informasjonen, slik at det 
fremgår at undervisningen kan tilpasset den enkeltes behov for mulige søkere. Men vi finner ikke 
grunnlag for at manglende informasjon kan anses som brudd på regelverket.  

 

2.2.3 Fylkesmannens konklusjon  
Fylkesmannen mener at Vennesla kommune kartlegger søkerens opplæringsbehov.  
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2.3 Fatte vedtak som oppfyller opplæringsretten 
2.3.1 Rettslige krav 
Fatte vedtak som konkluderer, angir tilbudet og kan gi et forsvarlig utbytte 

Kommunen må behandle søknadene fortløpende. Kommunen kan ikke samle opp søknader og 
gjennomføre en vurdering av søknadene bare én gang i året. Dersom behandlingen av søknaden tar 
mer enn en måned, må søkeren få et foreløpig svar.  

Alle søkere skal motta et individualisert, skriftlig enkeltvedtak som konkluderer med om søkeren har 
rett eller ikke rett til grunnskoleopplæring. Dersom den voksne er vurdert til å ha behov og rett til 
spesialundervisning, skal dette komme frem i vedtaket.  Kommunen kan også velge å lage et separat 
vedtak om spesialundervisning.   

Når konklusjonen er at søkeren har rett til grunnskoleopplæring, må vedtaket angi hvilket tilbud den 
voksne skal få. Vedtaket skal opplyse om innholdet i opplæringen, og det skal redegjøre for hvilke 
fag, deler av fag eller grunnleggende ferdigheter opplæringen skal omfatte. Det kan være 
grunnleggende ferdigheter slik de fremgår av læreplanene i Kunnskapsløftet, eller 
spesialundervisning for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Dersom den voksne 
skal ha spesialundervisning, må også de faglige målene for denne opplæringen gå frem av vedtaket. 

Vedtaket skal også tydelig opplyse om organiseringen og omfanget av opplæringen. Dette kan for 
eksempel være om opplæringen skal skje på en skole eller organiseres som fjernundervisning, 
tidspunkt på dagen, ukedager, timer i uken med mere.  Dersom den voksne skal ha 
spesialundervisning, må det også gå frem av vedtaket om opplæringen skal skje i grupper, som 
eneundervisning eller på et annet sted enn på skolen (alternativ arena) og om undervisningen krever 
særlig kompetanse. 

Dersom den voksne er vurdert til å ha behov for særskilt språkopplæring, skal dette komme frem i 
vedtaket.  Tilpasning gjennom særskilt språkopplæring følger av den voksnes rett til å få et tilbud 
tilpasset sitt behov.  

Kartleggingen og rådgivningen knyttet til den enkelte søkeren skal danne grunnlaget for å tilpasse 
opplæringen til den voksnes behov. Det vedtaket angir skal være opplæringens innhold, organisering 
og omfang, må gjenspeile en slik tilpasning. Kommunen kan avveie egen ressursbruk opp mot 
optimal tilpasning til den voksnes behov, så sant det kan gi den voksne et forsvarlig utbytte av 
opplæringen. Forsvarlig utbytte betyr at den voksne kan nå målene som er satt for opplæringen. 
Kommunen må for eksempel tilby de fagene som den voksne trenger for å få vitnemål, dersom dette 
er målet for opplæringen. 

 

2.3.2 Våre observasjoner og vurderinger 
Vedtak uten ugrunnet opphold 

Kommunen skriver i RefLex at alle deltakere får en bekreftelse i juni på studieplass i august. Formelle 
vedtak har de dette skoleåret vært fattet i februar, på grunn av lovendring og i påvente av utforming 
av nye vedtaksmaler. Vanligvis har de pleid å skrive vedtakene rett etter skolestart. I intervju med 
kommunen fremgår det at søkere som ikke går i introduksjonsprogram, også tas de inn gjennom 
andre tider av året. Det vanlige er søknad i februar, vedtak i juni, oppstart i august. 
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I intervju med kommunen fremgår det at de fleste som får grunnskoleopplæring er deltakere på 
introduksjonsprogrammet. Det er hele tiden tett oppfølging fra VVO noe som ifølge kommune gjør 
planleggingen av oppstart for grunnskole enklere og gir en direkte overgang.  

Fylkesmannen finner at kommunen med fordel kunne formalisert søknadsprosessen gjennom hele 
året. Slik det fremstår ut fra dokumentasjon og intervjuer, virker det noe tilfeldig når det fattes 
vedtak etter søknader for deltakere som ikke er i introduksjonsprogrammet.  

Vedtak for de som ikke har rett 

Kommunen skriver i RefLex at de har mye veiledning tidlig i søkeprosessen, og har da veiledet søkere 
med god skolebakgrunn til heller å velge tilbud i videregående. Derfor har alle reelle søkere fått 
tilbud om grunnskoleopplæring. Før lovendring fikk noen bare rettighet til opplæring i norsk og 
engelsk, men i praksis har de fått undervisning i alle de fem fagene. Som følge av det er ingen som får 
vedtak på at de ikke har rett. Det er på denne bakgrunn ikke fattet vedtak om avslag. 

Skriftlig enkeltvedtak  

Vennesla kommune har vist til to skriftlige enkeltvedtak i RefLex om rett til grunnskoleopplæring. I 
intervju fremkommer det at alle som har rett på grunnskoleopplæring får skriftlige enkeltvedtak.   

Konklusjon 

Gjennom punktene «saksforhold» og «vurdering» viser Vennesla kommune hvilke vurderingen som 
er gjort for å komme frem til konklusjonen i sine enkeltvedtak 

Innhold i opplæringen  

Kommunen bekrefter i RefLex at vedtakene inneholder informasjon om hva opplæringen skal være. 
Her beskrives timer pr. fag, varighet per uke. Som dokumentasjon viser kommune til eksempel på 
vedtak som er fattet, samt mal for skoleåret 2018/19. Når det gjelder nærmere tidspunkt på dagen, 
vises det til timeplan som blir lagt ut i god tid før skolestart. 

Organisering 

Vennesla kommune tilbyr grunnskoleopplæring ved Vennesla voksenopplæringssenter. Når det 
gjelder nærmere organiseringen av undervisningen som tid på dagen, ukedager, og om 
undervisninger skal skje i grupper, klasser osv.  fremgår ikke av dette av enkeltvedtakene. 
Kommunen skriver i RefLex at mer informasjon om organiseringen vil fremgå av enkeltvedtakene fra 
og med høsten 2018. Kommunen har vedlagt ny mal på enkeltvedtak. Malen henviser til hvor mange 
dager i uken undervisningen skal foregå og henviser til egen hjemmeside for opplysninger om 
timeplan, og når og hvor den enkelte skal møte første skoledag. Disse opplysningene vil foreligge på 
hjemmesiden i god tid før skolestart.  

Omfang 

Når det gjelder spørsmål om omfang på opplæringen viser kommunen til vedlagte enkeltvedtak samt 
ny mal. Det fremgår tydelig av vedtakene hvor mange timer den enkelte skal ha i uken og i hvilke fag. 
Det fremgår ikke av vedtakene og heller ikke mal hvilken varighet undervisningen har frem til 
oppnådd målsetting. Fylkesmannen finner ikke at varigheten av undervisningen frem til oppnådd 
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målsetting er et absolutt krav i enkeltvedtak. Fylkesmannen finner imidlertid at kommunen bør oppgi 
dette i enkeltvedtakene. 

Særskilt språkopplæring i vedtak 

I RefLex har kommunen svart at grunnskoleopplæringen for de minoritetsspråklige er et særskilt 
tilpasset opplæringsløp, men de følger de ordinære læreplanene. I intervjuer sier kommunen  at 
elevene får et tilpasset undervisningsløp. Det har ikke vært behov for særskilt språkopplæring med et 
slikt tilpasset løp. De har imidlertid hatt morsmålstøtter inn i klassene ved behov, noe som har gitt 
gode resultater. 

Fylkesmannen mener det er positivt at kommunen legger vekt på å tilpasse opplæringen. Vi ser også 
at mange av deltakeren går på norskopplæring etter introduksjonsloven samtidig med 
grunnskoleopplæring. Behovet for norskopplæring vil derfor for mange være mindre. Vi mener 
likevel det er viktig at kommunen vurderer konkret om deltakere vil ha nytte av særskilt 
språkopplæring, også i forhold til behovet flere kan ha for tospråklig fagopplæring og 
morsmålsopplæring. 

Vedtak om spesialundervisning og forsvarlig utbytte 

Kommunen skriver i RefLex at dersom det er vurdert at søkere har rett til spesialundervisning, fattes 
det enkeltvedtak. De skriver at de i vedtakene oppgir kompetansen til undervisningspersonalet som 
skal gi spesialundervisningen der det er naturlig, f.eks. logoped eller andre fra spesialisttjenesten. De 
følger anbefalinger fra PPT, og fatter vedtak i henhold til anbefalingene. I intervju med kommunen 
sier de at de forsøker også å beholde elevene i klassen ved å ha en ekstra lærer inne i timen. 
Fylkesmannen har ikke gått nærmere inn på spørsmål om spesialundervisning etter § 4A-2, da dette 
ikke er tema for dette tilsynet. 

I RefLex skriver kommunen at det nå er tre lærere på to klasser/trettifem deltakere i alle fem 
grunnskolefagene. I tråd med kommunens satsing på inkluderende læringsmiljø tar de i liten grad ut 
enkeltelever, men har mindre og varierende grupper på tvers av klassene. For deltakere med 
spesielle behov har de inne morsmålslærer noen timer i uka. Kommunen mener at gjennom å gi 
ekstra lærererressurser ved behov, tilpasser de tilbudet i forhold til den enkelte slik at deltakerne kan 
få et forsvarlig utbytte av opplæringen. 

2.3.3 Fylkesmannens konklusjon 
På bakgrunn av informasjon og dokumentasjon finner Fylkesmannen at Vennesla kommune fatter 
vedtak som oppfyller opplæringsretten. 

 

2.4 Vurdere og fatte vedtak om realkompetanse 
 
2.4.1 Rettslige krav 
Det følger av forskrift § 4-13 at kommunen skal foreta en realkompetansevurdering av voksne i 
forbindelse med kartlegging av hvilken grunnskoleopplæring den voksne skal gis, jf. oppll. § 4A-1. 
Hovedtanken bak realkompetansevurderingen er at den voksne ikke skal måtte følge opplæring i fag 
der den voksne allerede har tilfredsstillende kompetanse. 
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Kommunen kan ikke ha søknadsfrister for realkompetansevurdering, men må uten ugrunnet opphold 
gjennomføre vurderingen for alle søkere som ønsker det. Dersom kommunen bruker mer enn en 
måned på å behandle søknaden, må søkeren få et foreløpig svar.  

For å opplyse saken på en forsvarlig måte må kommunen først sørge for å kartlegge utdanning, 
kompetanse fra annen opplæring og kompetanse fra arbeid og fritid. Den voksnes samlede 
kompetanse kan slik deles i formell, ikke-formell og uformell kompetanse. Den samlede 
kompetansen ses opp mot målene i læreplanene for fag for å vurdere om den voksnes kompetanse 
er likeverdig med disse målene. Realkompetansevurderingen skal konkludere med om den voksnes 
kompetanse er godkjent eller ikke godkjent i hele eller deler av fag. 

Kommunen har ansvar for at den voksne får dokumentert opplæringen som er gjennomført, jf. § 4A-
4, tredje ledd i opplæringsloven. Kapittel 4 i forskriften stiller krav om hvordan vurdering og 
dokumentasjon skal gjennomføres. Dersom den voksne har blitt realkompetansevurdert, skal 
resultatet av vurderingen enten inngå i vedtaket om innholdet i opplæringen eller i et eget vedtak. 
Alle som har fått godkjent realkompetanse, skal i tillegg få et eget kompetansebevis. Vedtaket må 
angi hvilken kompetanse som er godkjent eller vise til et vedlagt kompetansebevis. Også de som ikke 
får godkjent fag eller deler av fag i vurderingen, skal ha et vedtak som opplyser om dette. 

 

2.4.2 Våre observasjoner og vurderinger 
Gjennomføre realkompetansevurdering (RKV) 

Vennesla kommune oppgir i RefLex at alle som ønsker det får gjennomført realkompetansevurdering. 
Kommunen har gjennomført realkompetansevurdering i fagene matematikk og engelsk. 

Uten ugrunnet opphold 

Kommunen skriver i RefLex at de så langt har klart å gjennomføre realkompetansevurderingen i løpet 
av et par uker fra de har fått henvendelsen. 

 
Kartlegging før RKV 

Kommunen skriver i RefLeks at de på forhånd får informasjon om skolebakgrunn og behov fra 
søkeren selv eller fra den instansen som bestiller realkompetansevurderingen. Det kan være 
Karrieresenter, programrådgiver i NAV eller internt. I tillegg har de en samtale på forhånd med søker, 
hvor de informerer om hvordan vurderingen skal foregå.  

Likeverdig 

Kommunen skriver i RefLeks at de vurderer om kompetansen er god nok til å bestå i faget. I vedtak 
Fylkesmannen har fått tilsendt, fremgår det at kompetansevurderingen er foretatt med sikte på om 
kompetansen er likeverdig med den kompetansen som oppnås ved grunnskoleopplæring i fagene 
etter læreplanverket.  

Konklusjon om godkjent 

Kommunen skriver i RefLex at de utsteder kompetansebevis ved bestått realkompetansevurdering, 
og skriver rapport fra vurderingen når den ikke er bestått. Kommunen har vedlagt både eksempel på 
kompetansebevis og rapport fra realkompetansevurdering. Fylkesmannen har i tillegg fått ettersendt 
eksempel på vedtak om realkompetansevurdering. 
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Enkeltvedtak om realkompetansevurdering 

Det blir fattet enkeltvedtak både ved godkjent og ikke godkjent realkompetansevurdering. 
Fylkesmannen har mottatt eksempel på vedtak for godkjent realkompetansevurdering. 

Kompetansebevis 

Det blir utstedt kompetansebevis for godkjent kompetanse. Fylkesmannen har mottatt eksempel på 
kompetansebevis. 

2.4.3 Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannen finner at Vennesla kommune vurderer og fatter vedtak om realkompetansevurdering. 

2.5 Oppfylle kravene til enkeltvedtak 
 

2.5.1 Rettslige krav 
Oppfylle forvaltningslovens generelle krav til innhold i enkeltvedtakene 

Enkeltvedtak som omhandler rettigheter knytte til grunnskoleopplæring for voksne, må oppfylle 
forvaltningslovens (fvl.) bestemmelser for å ivareta rettssikkerheten til voksne søkere og deltakere. 
Det følger av fvl. § 24 at enkeltvedtak skal begrunnes, og etter§ 25 første og andre ledd skal det i 
begrunnelsen nevnes de regler og faktiske forhold vedtaket bygger på. Videre følger det av fvl. § 25 
tredje ledd at de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn 
bør nevnes. Partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig, jf. fvl. § 27 første ledd. Det 
skal i underretningen gis opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere 
fremgangsmåte ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter, jf. fvl. § 27 tredje ledd. 
Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter opplæringsloven. 

 

2.5.2 Våre observasjoner og vurderinger 
Hjemmel 

I vedtak Fylkesmannen har fått vedlagt henviser kommunen til hvilke lovbestemmelser avgjørelsen i 
enkeltvedtaket bygger på, og viser til relevante bestemmelser i opplæringsloven med forskrifter og 
forvaltningsloven. 

Faktiske forhold 

Vennesla kommune skriver i RefLex at de oppgir de faktisk forhold som de har lagt vekt på i vedtaket. 
Fylkesmannen ser at de oppgir faktisk forhold, men at de ikke er tilstrekkelig for å forklare resultatet. 
Viser til §4A-1 vedtak der søker får innvilget alle de fem fagene, men begrunnelsen gjelder kun norsk. 

I tilbakemelding på foreløpig rapport skriver kommunen at de har merknad til vår kommentar 
«begrunnelsen gjelder kun norsk». Kommunen mener at Fylkesmannen kanskje ikke har forstått at 
deres presisering av norsk, skyldes at deltakerne trenger å lære fagspråk/vokabular for alle fag på 
norsk. Derfor har kommunen lagt vekt på norsk, men de ser at begrunnelsen kan utdypes.  

Det som Fylkesmannen har ment med manglende begrunnelse for innvilgelse av fagene, er relatert til 
begrunnelsen for det enkelte faget. Innvilgelse av norsk er ikke en begrunnelse for innvilgelse av 
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f.eks. matematikk. De enkelte fagene innvilges på hvert sitt grunnlag. Det er begrunnelsen for det 
enkelte fag som Fylkesmannen finner mangelfullt. 

Klagerett og se sakens dokumenter 

Kommune oppgir i RefLeks at de opplyser i alle vedtakene om klageretten og retten til å se sakens 
dokumenter. Vedtakene kommunen har vedlagt bekrefter dette. 

2.5.3 Fylkesmannens konklusjon  
Fylkesmannen mener Vennesla kommune ikke fatter vedtak i tråd med alle reglene i 
forvaltningsloven. 

 

2.6 Sette i gang opplæringen  
2.6.1 Rettslige krav  
Kommunen må kunne bruke noe tid til å områ seg før opplæringen settes i gang, men skal behandle 
søknader om grunnskoleopplæring for voksne «uten ugrunnet opphold», jf. fvl. § 11a, første ledd. 
Det vil være viktig å gi tilbudet mens den voksne er motivert og det passer med hans eller hennes 
livssituasjon. Kommunen kan ikke samle opp søknader som kommer inn og gjennomføre et slags 
«inntak» kun en gang i året, jf. rundskriv Udir 3- 2012. I tilfeller hvor det vil ta uforholdsmessig lang 
tid før en henvendelse kan besvares har kommunen en plikt til å gi foreløpig svar etter fvl. § 11a, 
andre ledd. 

Når søkeren oppfyller vilkårene, er retten individuell. Kommunen kan ikke la være å gi et tilbud ved å 
henvise til manglende prioritering, ressurser eller kompetanse, eller at det er for få interesserte 
søkere. 

 

2.6.2 Våre observasjoner og vurderinger  
Kommunen skriver i RefLex at de aller fleste deltakerne på grunnskoleopplæringen kommer direkte 
fra norskopplæringen, slik at det er en sømløs overgang. Dette stemmer for de som er deltakere i 
introduksjonsprogrammet. Fylkesmannen skrev i foreløpig rapport at kommunen i stor grad 
forholder seg til ett inntak i året. De tar også inn elever fortløpende til andre tider, men 
Fylkesmannen fikk inntrykk av at disse kunne mangle både kartlegging og vedtak. Fylkesmannen tok 
utg.p. i at spørsmålet retter seg både mot behandling av søknader og sette i gang opplæringen på 
bakgrunn av vedtak. I Refleks ble det svart at formelle vedtak har kommunen i dette skoleåret fattet i 
februar. Det står videre at kommunen vanligvis har vi pleid å skrive vedtakene rett etter skolestart. 
Det var på dette grunnlaget at vi fant det som sannsynlig at deltakere ble tatt inn til opplæring 
fortløpende, men ikke alltid med vedtak i forkant av inntaket.    

I tilbakemelding på foreløpig rapport fra kommunen,  skriver kommunen at de setter i gang 
opplæringen raskt. Når de har inntak og kartlegger nye elever, blir alltid KG vurdert. I tillegg har de 
også deltakere som går over fra norskgrupper til KG dersom det er mest hensiktsmessig utfra behov 
og videre skolegang. Disse får da vedtak fortløpende. Dette gjelder både deltakere på intro samt 
deltakere utenfor introduksjonsprogrammet. Alle får samme oppfølging.  

Fylkesmannen har tatt en ny vurdering av de rettslige kravene under dette punktet. Vi ser i ettertid at 
vår konklusjon etter foreløpig rapport hører mer hjemme under punktet 2.3, der vi tar for oss om 
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kommunen fatter vedtak som oppfyller opplæringsretten. Vi forholder oss til det som er nevnt under 
dette punktet. Som vist ovenfor fant vi ikke brudd på regelverket på dette punktet.  

2.6.3 Fylkesmannens konklusjon  
Fylkesmannen mener Vennesla kommune setter i gang opplæringen innen rimelig tid.  

3. Brudd på regelverket 
Med hjemmel i opplæringsloven § 4A-1 og som følge av det som framgår av kap. 2 i denne 
tilsynsrapporten, fant Fylkesmannen følgende brudd på regelverket: 

3.2 Kommunens vedtak oppfyller ikke kravene til enkeltvedtak 
Vennesla kommune må sørge for at enkeltvedtak oppfyller kravene etter forvaltningsloven. 
Kommunen må i denne forbindelse sørge for at: 

 resultat i vedtaket følger av begrunnelsen 

4. Oppfølging av tilsynsresultatene  
Vennesla kommune må innen 1. desember 2018 gi Fylkesmannen en tilbakemelding om at brudd på 
regelverket er rettet, og kunne dokumentere hvordan rettingen har skjedd. 

Liste over dokumentasjon 
 

Egenvurdering gjennomført av skoleleder i RefLex, mottatt 22. mars 2018 

Vedlegg:   

 Mal for grunnskoleopplæring for skoleåret 2018/19 
 Vedtak om grunnskoleopplæring for voksne datert 20.02.2018 
 Vedtak om grunnskoleopplæring for voksne datert 20.02.2018 
 Kompetansebevis etter realkompetansevurdering datert 21.03.2018. 
 Rapport etter realkompetansevurdering datert 20.03.2018 
 Enkeltvedtak om realkompetanse datert 04.05.2018. 
 Enkeltvedtak om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål datert 02.03.2018 

 

Intervju gjennomført 18. april 2018: 

 Mette Sjøkvist, Fagansvarlig introduksjonsprogrammet, NAV Vennesla 
 Anne Beate Hagen Vetrhus, Avdelingsleder, NAV Vennesla 
 Jan Gerhard Stømne, Rektor Vennesla voksenopplæringssenter 
 Randi Fjellestad, Avdelingsleder fremmedspråklig, VVO 
 Frøydis Solberg, Avdelingsleder videregående opplæring/grunnskole, VVO 

 

Samtaler med 3 deltakere i introduksjonsprogram.  
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 Mail med tilbakemelding fra Vennesla kommune mottatt 29. juni 2018


