 Strukturert norsk-opplæring i et trygt miljø.
 Skole-kamerater fra hele verden som alle er i

Innføringsskolen

samme situasjon og skal lære norsk.
 Tospråklig opplæring: Ukentlige timer med en
lærer som kan elevens språk.

For minoritetsspråklige elever fra 1. til 7. klasse

 Følg nasjonale læreplaner i matematikk i en

gruppe som passer for ditt kompetanse-nivå!

(6 til 12 år) ved

 Lær om hvordan den norske skolen er organisert

og hva du kan gjøre for å lykkes i den!
 Alle elever er registrert på nærskolen der de bor
og Johannes samarbeider med nærskolen!

 Skole, skole-buss og alt materiell er gratis!
 Lær om byen du bor i -gå ut og se med egne øyne!
 Lær viktige ord og begreper fra alle skole-fag!

 Elever i 1.- 4. klasse kan gå på SFO på nærskolen. Det

er gratis for Johannes sine elever.
 Elever kommer inn i programmet for den norske
skole-helsetjenesten gjennom vår helsesøster.
 Innføringsskolen har mye erfaring, høy kompetanse og
tett samarbeid med PPT (Pedagogisk Psykologisk
Tjeneste) og andre hjelpe-tjenester.

Johannes læringssenter
www.johannes.no

Johannes læringssenter .

Innføringsskolen
Innføringsskolen er en avdeling av Johannes læringssenter. Vi gir et fulltids
grunnskoletilbud med hovedfokus på norskopplæring til alle barn i 1.-7. klasse
som ennå ikke kan mye norsk språk. Omtrent 200 barn får hvert år opplæring
her, og de kommer fra omtrent 30 forskjellige land. Våre elever får derfor nye
venner fra hele verden i et meget internasjonalt miljø. Felles for alle er at de skal
lære om norsk skolehverdag og om norsk språk, slik at de etter kortest mulig
tid kan begynne som elever i ordinær norsk skole. Det er nødvendig å lære både
hverdagslig norsk språk og de mest grunnleggende fag-ordene i de ulike
skolefagene.

ALLE VÅRE ELEVER TILHØRER EN NÆRSKOLE
Alle barn som går på innføringsskolen ved Johannes er hele tiden registrert som elever ved
nærskolen i den bydelen hvor de bor. Johannes-elever kan også gå på skolefritidsordningen
(SFO) på sin nærskole. Dette er gratis så lenge de er elever på Johannes. Skolebussen vil da
kjøre eleven til SFO på nærskolen.
Det er rektor ved nærskolen som for ett år om gangen bestemmer at eleven skal få gå på
Innføringsskole. Det er vanlig at elevene går i innføringsskole fra ett til to år (som er maksimal
lengde) før de flytter til nærskolen. Man regner med at det tar 5-7 år å lære et nytt språk så godt
at det blir et fullverdig verktøy for læring i skole og utdanning. Elever med annet morsmål enn
norsk eller samisk har i følge den norske Opplæringslovens § 2-8 rett til særskilt
norskopplæring så lenge som de har behov for det for å få utbytte av opplæringen. Denne
rettigheten gjelder også på norskskole.
GRATIS GRUNNSKOLE I NORGE
Innføringsskolen er grunnskoleopplæring og
helt gratis. Elever som bor i andre bydeler,
får reise gratis med våre skolebusser til og
fra skolen. Det eneste eleven trenger å ha
med seg til skole er en ransel, en matpakke
med drikkeflaske og klær som de også kan
være utendørs i. Vi drar ofte på turer i
nærområdet, og vi har pauser og timer for
fysisk aktivitet ute. I Stavanger kan været
variere mye og det er viktig å kunne holde
seg tørr og varm.

LÆREPLANER
Siden elevene i innføringsskolen må bruke mye tid
på selve språklæringen, blir vektleggingen av ulike
kompetansemål i det norske læreplanverket,
Kunnskapsløftet, ikke helt den samme som i den
ordinære skolen. De overordnede prinsippene i generell del av Kunnskapsløftet og Læringsplakaten
gjelder for elevene. Særskilt viktige læreplaner for
opplæringen i innføringsskolen er: Læreplan i
grunnleggende norsk for språklige minoriteter og
Læreplan i morsmål for minoritetsspråklige elever.
I fagene matematikk, engelsk og kroppsøving gis
opplæringen etter Kunnskapsløftets læreplaner –
med nødvendig tilpasning for den enkelte elev. I alle de andre fagene blir arbeid med kompetansemålene tema-organisert. Det er et viktig mål for opplæringen at elevene lærer grunnleggende ord og begrep i de ulike fagene, slik at de får et redskap til å kunne arbeide med fagene
i den ordinære skolen.
Fagopplæringen gis både på norsk og på morsmålet: Alle elever får til sammen 4 timer
morsmål og tospråklig fagopplæring i uka. (Dersom denne opplæringen må gis individuelt
fordi det bare finnes 1 elev i et språk, blir antall timer redusert til 3 t i uka.) Hvis Stavanger
kommune ikke klarer å finne en kvalifisert lærer i morsmålet til eleven, vil eleven få intensiv
norskopplæring i en liten elevgruppe i disse skoletimene.
VELKOMMEN!
Vi ønsker alle elever med annet morsmål velkommen til et trygt og hyggelig skolemiljø hvor
de får en viktig, grunnleggende innføring i norsk språk. Vi ønsker å gi våre elever det beste
utgangspunkt for å utvikle seg videre i det norske skole- og utdanningssystemet!
Du kan lese mer om Innføringsskolen og Johannes læringssenter på våre internett-sider.
Her finner du blant annet alltid alle klassenes ukeplaner. Adressen er: www.johannes.no

