
   

 
 

 

 

 

 

 

 

                         ARBEIDSBESKRIVELSE TOSPRÅKLIG FAGLÆRER/ MORSMÅLSLÆRER 
 
 

LEDELSE 
 

Avdelingsleder ved Senter for flerspråklige barn og unge er nærmeste overordnede for 

tospråklige lærere/ morsmålslærere. 
 

Leder ved FBU, avdelingsleder og lagledere gir faglig og pedagogisk veiledning. 
 
 

ARBEIDSOPPGAVER 
 

• Tospråklige faglærere/ morsmålslærere har ansvar og plikter i samsvar med 

personalreglementet og gjeldende arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen, og i 

henhold til retningslinjer som er gitt i Opplæringsloven og i tilhørende forskrifter. 

 
• Lærere i tospråklig fagopplæring gir støttende opplæring i ett eller flere fag ved 

hjelp av både morsmål og norsk. Enkeltvedtaket skal beskrive hvilke(t) fag som skal 
være i fokus. 

 
Opplæringen skal planlegges i  samsvar med retningslinjer i Læreplanverket 

for Kunnskapsløftet og de forskjellige læreplanene. Spesielt nevnes i denne 

sammenheng Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 

 
• Morsmålslærer skal undervise i det språket vedkommende  er tilsatt i og i samsvar 

med retningslinjene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet og i samsvar med læreplan 

i morsmål for språklige minoriteter. 

 
•   Tospråklig fagopplæring foregår på elevens hjemmeskole. 

 
• Lærer skal samarbeide aktivt med lærere på elevenes hjemmeskole, elevenes 

foreldre og ved behov med faginstanser (for eksempel PPT, BUP, helsesøster e.l.) 
 

• Morsmålsopplæring blir lagt til en valgt skole og elevene kommer 

til dette undervisningsstedet. 
Denne undervisningen foregår etter ordinær skoletid og skal være avsluttet innen kl. 17.00 
eller etter avtale med avdelingsleder. 

 
• TFO-lærer/ morsmålslærer skal registrere eventuelt fravær fra undervisningen og 

ha oversikt over dette. 
Lærer leverer forslag til innkjøp av bøker i morsmål ved behov til avdelingsleder.  



   

ARBEIDSTID 
Arbeidstid blir beskrevet i individuell a r b e i d s p l a n  (IAP). 

Lærer har plikt til å delta på planleggingsdager, fellesmøter og gruppemøter 

 
FRISTER 
Lærer skal levere følgende dokumenter elektronisk til avdelingsleder innen oppsatte frister: 
 

Elevlister med navn og tlf.nr. til foresatte  
Justert timeplan 
Forslag til fast kontortid på FBU       
Halvårig/ helårig undervisningsplan for 
morsmål    
Elevvurdering (*)           
Årsrapport fra undervisningen (TFO og MMO)                                                                                      

ved undervisningsstart 
sistefrist15.september                                                                                               
så snart som mulig siste frist 15.september 
innen 1.september 
innen 1.oktober 

innen 1. desember og innen 1.juni 

innen 10.juni 
 

 
* Elevvurdering 

• 1 eks. – signeres og sendes/ leveres til foreldre/ 
foresatte 

• 1 eks. – signeres og sendes i internpost/ leveres til elevens hjemmeskole for 

arkivering i elevens mappe 

• kopi av vurderingen sendes elektronisk til 
avdelingsleder 

 
Lærer skal levere kjørebok innen 20. i hver måned. Kjørebok blir ført elektronisk i Visma 
Travel 

Expense. 

 
SAMARBEID MED SKOLENE 
Skolene skal legge til rette for tospråklig fagopplæring. 

Lærer fra FBU skal få opplysninger om bruk av rom og få tildelt nøkkel ved behov. 

Nøkkel skal leveres tilbake umiddelbart når det ikke lenger er behov for den. 
Skolene gir lærer fra FBU informasjon om arbeidsplass, posthylle og tilgang til pc. 
Skolene sørger for at lærer fra FBU har tilgang til nødvendige lærebøker/ 

veiledninger. Rektor på skolen der morsmålsundervisningen foregår har ansvar 

for rom og nødvendig forbruksmateriell. 

 
FRAVÆR 
Ved sykdom eller annet fravær skal lærer snaret mulig ringe til FBU og gi beskjed 

om dette. FBU gir beskjed til skolene ved bortfall av undervisning. 
Ved bortfall av morsmålsundervisning må lærer selv kontakte foreldre og gi melding. 

Besøk til tannlege/ lege må så langt som det er mulig legges utenom arbeidstid.  

Søknader om eventuelle permisjoner skal leveres i god tid til FBU. 
Benytt permisjonsskjema som ligger på It’s Learning. 

 


