Velkommen til deg som er ny i
Rennesøy kommune

Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle
innbyggere i Rennesøy kommune
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Rettigheter/plikter etter alder

Barnehage

 0-6 år

 Frivillig
 foreldrebetaling

Barneskole

Ungdomsskole

 1.-7.klasse
 6-13 år
 Muntlig vurdering

 8.-10.klasse
 13-16 år
 Skriftlig
vurdering

 1.-4.klasse
- Rett til gratis
leksehjelp
- Skolefritidsordning (SFO)
(betaling)
 Rett og plikt
 Gratis
 Bosted avgjør nærskole
 Alder avgjør klassetrinn
 Jenter og gutter går i samme klasse

Videregående
skole

 16 år 
 Krav:
- 9 år
grunnskole
eller
tilsvarende
- Engelsk
- Oppholdstillatelse

 Rett, men ikke
plikt
 Gratis
Ansvar:
Fylkeskommune
Inntakskontor
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Generelt om barnehage
Barnehagen er et pedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år og ledes av barnehagelærere
med universitets/høgskoleutdanning.
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Lov om
barnehager § 1)
I barnehagen vil barnet ditt bli kjent med andre barn og voksne, gjennom lek og ulike
aktiviteter. Barn og voksne oppholder seg inne og ute. Barnet må ha med seg klær og sko til
bruk inne og ute. Barnehagen har tre måltider, barna som trenger en hvil/sove i barnehagen
har mulighet til det.
Barnehagene har åpent hverdager fra kl. 7.00-16.30
I Rennesøy kommune har vi 6 barnehager:
Bru barnehage

Vestre Åmøy barnehage

Skorpefjell barnehage

Rennesøy barnehage

Vikevåg barnehage

Østhusvik barnehage

Les mer om barnehagene på www.rennesoy.kommune.no under Oppvekst og læring,
barnehager. I nettutgaven av planen kan du trykke deg inn på lenke.

Hvordan kan en søke om barnehageplass?
Alle som er bosatt i Rennesøy kommune kan søke om barnehageplass.
Barn har rett til plass fra august dersom det er søkt innen fristen for årlig hovedopptak (1.
februar), og barnet fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass og barnet er bosatt i kommunen ved oppstart.
Søknad sendes inn via søknadsportal barnehage som du finner på Rennesøy kommunes
nettside www.rennesoy.kommune.no

Les mer om barnehage på flere språk på kunnskapsdepartementets nettside:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586 under veiledninger og brosjyrer
«Velkommen til barnehagen!»
«Barn i flerspråklige familier.»
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Generelt om skole
3 måneder
Alle barn som bor i Norge mer enn 3 måneder skal gå på skolen.
Skoleåret
Skoleåret begynner i august og slutter i juni. Oversikt over skoleåret(skoleruta) ligger på
skolens hjemmeside.
Tilpasset undervisning
Alle barn har rett på undervisning som er tilpasset den enkelte.
Samarbeid med skolen
Det er viktig at skolen og foreldrene samarbeider om barnets læring.
1. Møter:
a. Utviklingssamtale: Foreldre snakker med læreren om elevens daglige arbeid og faglig
kompetanse minst to ganger hvert skoleår
b. Foreldremøte: 2 ganger hvert skoleår
2. Ukeplan:
a. Foreldrene må hver uke lese barnets ukeplan, og hjelpe barnet med lekser. Foreldre
kan her også lese om det barnet skal gjøre på skolen hver uke.
3. Foreldre skal få beskjed dersom:
a. Barnet er borte fra skolen.
b. Barnet ikke lærer og utvikler seg.
c. Barnet har en atferd som er uakseptabel i skolen.
d. Barnet på annen måte har problemer på skolen.
Praktisk
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barnet skal ha matpakke med seg på skolen hver dag.
Alle barn på skolen har en kontaktlærer, som har hovedansvar for barnet.
Skolen har en skolerute, som viser når elevene har skoledager og fridager.
Barn i Norge bruker ikke uniform.
Barna må ha klær som passer til det norske været.
Elevene får lekser, som de skal gjøre hjemme.

Vurdering
1. I barneskolen (1.-7.klasse) får elevene muntlig vurdering. Dette kalles
underveisvurdering.
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2. På ungdomsskolen (8.-10.klasse) får elevene muntlig vurdering og skriftlig vurdering
(karakterer). Dette kalles underveisvurdering.
Minoritetsspråklige får ikke vurdering med karakterer i norsk når de følger læreplan i
grunnleggende norsk.
3. Når elevene er ferdig med ungdomsskolen, får de et vitnemål med karakterer i alle
fag.
Dette kalles sluttvurdering og er dokumentasjon på fullført grunnskole.

Minoritetsspråklige elever
Minoritetsspråklige elever har rett til særskilt språkopplæring til de forstår norsk godt nok til
å følge ordinær undervisning. Skolen skal kartlegge elevens nivå i norsk ved oppstart og
underveis i opplæringen.
Opplæringsloven i §2-8 sier at





Elever i grunnskolen med et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt
norskopplæring til de kan nok norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om
nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller
begge deler.
Kommunen skal kartlegge hvor mye norsk elevene kan før det blir gjort vedtak om
særskilt språkopplæring.
Kartlegging skal også utføres underveis i opplæringen.

Særskilt språkopplæring:
MMO

GNO/SNO (grunnleggende
norskopplæring/særskilt
norskopplæring):
Opplæring i norsk på norsk.
TFO (tospråklig fagopplæring):
Opplæring i norsk på morsmål.
Foregår i skoletiden.
Kan gjennomføres i alle fag.

TFO
SNO/GNO

MMO (morsmålsopplæring):
Opplæring i morsmål på morsmål.
Foregår etter skoletiden. Kan
legges til en annen skole enn
eleven til vanlig går på. Gjelder primært elever på 1.-4.trinn.
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Prosess i særskilt språkopplæring:

Enkeltvedtak
Skolen skal kartlegge elevens norskferdigheter.
Elever som har behov for det, vil få et enkeltvedtak som gir rett til særskilt språkopplæring.
Dette kan enten være undervisning etter læreplan i grunnleggende norsk (GNO) eller
særskilt norskopplæring (SNO) etter ordinær læreplan.

Voksenopplæring/norskopplæring for voksne
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) regulerer nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsprogram
og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Formålet med loven er styrke innvandreres
mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) regulerer
opplæring for barn og voksne i grunnskole og videregående opplæring
Opplæringsloven og introduksjonsloven gir kommunen ansvar for:
- Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
NAV Rennesøy har ansvar for norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne
innvandrere som er flyktninger.
- Grunnskoleopplæring for voksne
- Spesialundervisning for voksne
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring for voksne.
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Introduksjonsloven beskriver hvilke grupper som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk
og samfunnskunnskap. Begrepet rett sier noe om rett til gratis opplæring. Har du ikke rett til
gratis opplæring må du betale det selv. Pliktbegrepet er knyttet til muligheten til å få
permanent opphold og statsborgerskap.
Ta kontakt med Rennesøy kommune, Oppvekst og læring for vurdering av rettigheter.

Du kan lese Opplæringsloven og Introduksjonsloven på: www.lovdata.no

Denne brosjyren er utarbeidet med utgangspunkt i informasjonsmateriell skrevet av Senter
for flerspråklige barn og unge (FBU) i Sandnes Kommune.

KONTAKT:
Oppvekst og Læring Rennesøy kommune
Asalveien 6
4150 Rennesøy
Telefon 51720200/71
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