
Minoritetsspråklig ungdom 
og nyankomne flyktninger 

i skole- og arbeidsliv 
Samarbeidsmøte  4  på skoleeier- og skoleledernivå 

 



Østfold fylkeskommune ved: 
• Opplæringsavdelingen 
• PPT/OT region Fredrikstad 
• Glemmen vgs.  
• Fredrik II  vgs. 
• St. Olav vgs.? 
• Greåker vgs.? 
 
 
Fylkesmannen i Østfold ved: 
• Barnehage- og utdanningsavdelingen 
• Samordnings- og beredskapsstab 
 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ved: 
• IMDI Øst  
 
 
NAV Østfold? 
 

Fredrikstad kommune ved: 
• Seksjon utdanning og oppvekst/ 

skoleetaten  
• Fredrikstad internasjonale skole 

(FRIS) 
• Seksjon helse og velferd  
• NAV Fredrikstad  

 
 
Sarpsborg kommune ved: 
• Kommuneområde oppvekst/ 

grunnskole 
• Norsksenteret 
 
 
Nasjonalt senter for flerkulturell 
opplæring 
 

 

Deltakere i samarbeidet: 



Agenda for møtet: 
 • Kort orientering om status migrasjon og bosetninger 

2015 v/ Hege Machulla 
• Kort orientering om status arbeidet i konseptgruppa 

«Kombinasjonsløp i videregående skole» 
v/referansegruppa  

• Presentasjon av tiltaket «Foreldreskolen» Sarpsborg 
kommune v/ Britt Elisabeth Røhnebæk 
– Innspill i forhold til hjem-/skolesamarbeid knyttet til 

overgangen grunnskole – vgo 
• Avtale møtetid og tema for neste møte 

– Kombinasjonsløp i vgs 
– EM eller asyl 

• Evt.  
– Diverse case fra virksomhetene 
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Kort om migrasjonsbildet pr. mars 2016 
Bosetting 2016: 

 
 
 
 
 

• Av ordinære bosettinger (ikke EM) fordeler det seg omtrent slik (oversikt fra Fredrikstad): 
 

Enslige 
– 27 enslige menn ( Eritrea: 9, Syria: 15, andre: Palestina, Kina, Ethiopia) 
– 6 enslige kvinner ( Eritrea: 2, Somalia, Afganistan) 

Familier 
– Noen familier, enkelte enslige forsørgere 

 
• Familiegjenforening   – flere menn har søkt familiegjenforening 

– Kan bli flere fam gjenforeninger i årene som kommer…? 
– Familiegjenforeninger til enslige mindreårige? 

 
+ sekundærinnvandring/- tilflytting 
+ arbeidsinnvandring 
 
Asyl: 
 
• 13  EM i bofellesskap pr. i dag ,  ytterligere 14 ventes før sommeren 
• Nye Viktoria hotell akuttinnkvaltering opphører 06.03.2016. Mosseveien park  akuttinnkvartering ? 
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Kommune Vedtak 2016 (herav EM)  

Sarpsborg 130 (30)  

Fredrikstad 180 (40)  



Nyankomne elever i 10. trinn våren 2016 

Elever tilhørende 10. trinn i innføringstrinn i Fredrikstad kommune: 
• Rundt 10 elever med 0 – 18 mnd i Norge.  Rundt halvparten med 

mangelfull grunnskolebakgrunn 
• Skoleåret 2017/2018 vil det være langt flere… 
Elever  i alderen 16 – 20 år i grunnskoleopplæring for voksne i 
Fredrikstad: 
• Rundt 7 av dagens elever skal over på år to til høsten. Uvisst hvor 

mange som kommer på år 1. 
 
Svært viktig at vi holder oversikt og formidler til fylkeskommunen 
elevtallsutviklingen i forhold til de sent ankomne elever 
(ungdomstrinn) med mangelfull skolebakgrunn! 
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Oppsummering av konseptgruppas arbeid så langt 

• Hildegunn Mikkelborg (Glemmen)er valgt som 
leder av gruppa 

• Foreløpig rapport legges ved til gjennomsyn. 
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Neste møte 
Sted: Fylkeshuset i Sarpsborg 
Tid: 19. april kl. 12.00 – 15.00 
 
Agenda for møtet: 
• Kombinasjonsløp på vgs. 
• Enslige mindreårige – erfaringer så langt 

– Gode tiltak 
– Utfordringer 
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