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Grunnlag

§ 6-13.Vilkår for inntak til Vg1

Vilkår for inntak til vidaregåande opplæring til utdanningsprogram på Vg1 er at søkjaren

har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarande. 

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

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.
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Vekt på samarbeid

• Fylkeskommune og kommunene

• Alle kommuner i Telemark invitert

• Felles strategi i hele fylket

• Forankra hos skolesjef / fylkesopplæringssjef 

og politisk
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Grunnlag for samarbeidet

1. Modell

2. Økonomi

3. Avtale
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Modell

• Tilhørighet og elevstatus

• Lokaler

• Samarbeid mellom lærerne

• Omfang og faginnhold

• Hospitering og forsering

• Vurdering og eksamen

• Sosial kontakt, integrering

• ……….



Økonomi
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Avtale
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Overordna mål

- kombinasjonsklassene skal gi unge minoritetsspråklige 

grunnlag for å gjennomføre og bestå videregående 

opplæring

- opplæringen skal gi både språkferdigheter og faglig 

utvikling, og den skal bidra til integrering i samfunnet
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Resultatmål

1. Alle elever i kombinasjonsklassene skal få karakteren 2 

eller bedre i standpunkt og/eller eksamen i fagene som 

inngår i grunnskoleopplæring for voksne.

2. Alle elever skal gjennomføre og bestå Vg1 på normert 

tid etter å ha gjennomført opplæring i 

kombinasjonsklassene.
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Målgruppe

Unge minoritetsspråklige mellom 16 og 20 år som ikke har 

tilstrekkelig faglige kunnskaper eller ferdigheter i norsk 

språk til å starte i ordinær videregående opplæring. 

Elever både fra voksenopplæringa og fra ungdomsskolen.



5 kommuner
4 vg skoler
6 klasser

90 elever  



Kombiklassene på
Skogmo videregående skole



Arbeidsglede

TrygghetDelingskultur



Personell

Teamleder

Rådgiver i 40%.

Helsesøster

Lærere:

• 6 faglærer fra kommunen (3 * 30 t/u)

• 3 faglærere fra fylket (15 t/u)

• Programfaglærere (9 t/u)

• 4 Tospråklige assistenter (somali, arabisk, farsi, 
tigrinja)

• Spesialpedagog



Elever

• 45 elever

• Fra voksenopplæringa.  16-20  år

• Fra ungdomsskolen (Skien og Siljan)

Nivå / klasser

A:    Alle eksamen våren 2018

B:    Noen eksamen våren 2018,  de fleste våren 2019

C:   Alle skal ta eksamen våren 2019



Skolelokaler

• På Skogmo vgs

• 3 egne klasserom 

• Samlokalisert med Helse- og oppvekstfag



Fagtilbud

• 30 undervisningstimer x 45 minutter

• norsk: 10 timer

• matematikk: 6 timer

• engelsk: 6 timer

• samfunnsfag: 3 timer

• naturfag: 3 timer

• Flex-id: 2 timer 

• Digitale læreverk i de fleste fag



Sosiale tilbud

• språkkafé

• studieverksted

• bli kjent i byen sammen

• trening

• matlaging

• kulturdag

• fotballtrening

• gatemekling



Hva sier elevene?

Vi lærer mye, ikke bare fra lærerne, men også fra VGO elevene.

Vi blir kjent med norske elever og da snakker vi norsk. Det er 

perfekt å gå på Skogmo.

Jeg er veldig fornøyd med kombinasjonsklassen. Her er det mye 

bedre enn på ungdomsskolen fordi:

• lærerne er flinke

• bedre kontakt med elever

• vi lærer bedre

• vi blir bedre i språket


