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Agenda

• Om opplæring for voksne i fullføringsreformen 

• Oppdrag Oppfølging av  fullføringsreformen –
modulstrukturert opplæring for voksne

• Involvering og implementering

• Forslag til retningslinjer for læreplangrupper

• Forslag til kriterier for oppnevning av 
læreplangrupper



Fullførings-
reformen
Hva betyr fullføringsreformen for opplæring for voksne på nivået 
under videregående?



Fullføringsreformen - opplæring for voksne

• Modulstrukturert opplæring skal være hovedmodell for all opplæring for voksne. 

• Bedre tilpasset voksnes behov

• Opplæringen må bygge på den kompetansen den voksne allerede har (både formell og 
uformell kompetanse

• Sluttkompetansen skal være styrende for måten opplæringen organiseres på

• Opplæring på ulike arenaer som innen introduksjonsprogrammet, i arbeidsmarkedstiltak, 
i bedrifter og virksomheter og i skoler 

• Integrert fag- og språkopplæring



HK-dirs oppdrag

• Hk-dir skal:

• utvikle moduliserte læreplaner for FOV for de fagene som i dag inngår i modulforsøket 
(FVO)

• utvikle vurderings- og dokumentasjonsordninger for modulene

• utvikle ordninger for sluttvurdering

• HK-dir skal også vurdere og forslå om opplæring i andre fag bør inngå i fagene som tilbys. 

• HK-dir skal vurdere behovet for særlige støttefunksjoner og tiltak for å sikre en god 
implementering av en ny ordning, slik som for eksempel utvikling av kompetansepakker og 
annet informasjons- og veiledningsmateriell. 

• HK-dir og Udir skal også i fellesskap vurdere om det er behov for særskilte tiltak for en god 
implementering av de to nivåene parallelt i kombinasjonsløp. 



Rett til opplæring

Opplæringsloven:

• Grunnskole for voksne

• Opplæring etter LK20

• Forvaltningsansvar: Udir

Integreringsloven:

• Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

• Opplæring for å kvalifisere for utdanning eller arbeidsliv

• Forvaltningsansvar for læreplaner: HK-dir



Forsøket med 
forberedende 
voksenopplæring 
(FVO)



Modulforsøket, 
med vekt på
Forberedende 
voksenopplæring 
(FVO)

• HK-dir har ansvar for oppfølging av alle de tre delforsøkene.

• Mål: varig og stabil tilknytning til arbeidslivet

• Fleksibel, tilpasset og effektiv

• Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes behov 
og ønske om sluttkompetanse – individperspektiv 

• Integrert opplæring i fag og språk

• Parallell opplæring



Deltakere i dagens FVO

• 97,5 prosent minoritetsspråklige, mange med lavt nivå på 
norskspråklige ferdigheter

• Svært heterogen målgruppe

• Rettigheter etter opplæringsloven og/eller integreringsloven

• Ca 50 prosent av deltakerne har FVO som tiltak i 
introduksjonsprogrammet
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Kompetansemålene 
omfatter både fag og 

norskferdigheter.Avsluttende nivå ligger på 
modul 4 er på nivå 2 i 

NKR.

Egne modulstrukturerte 
læreplaner for voksne

Tilpasset voksnes behov –
autentisk og relevant

Grunnleggende 
ferdigheter er integrert i 

kompetansemålene.

Norskfaget har to 
læreplaner.



Fleksibilitet i modulstrukturen
Innplassering på moduler med 
utgangspunkt i fagkompetanse og nivå 
på norskferdigheter

Opplæringen skal være tilpasset den 
enkeltes behov

- innhold og varighet

Nivå på norskferdigheter har vist seg å 
være styrende for innplassering





Involvering og 
implementering



Arbeid med læreplaner

Oppnevne 
læreplangrupper

Utarbeide 
læreplaner Innspillsrunde

Utarbeide endelig 
utkast for 

læreplaner
Høring



05.08.2022 Frist for referansegruppa
- sende inn forslag på medlemmer til læreplangruppene
- komme med innspill til Retningslinjene for ...
- sende inn navn på medlemmer i referansegruppa

01.09.2022 Sende plan for arbeidet til KD for godkjenning

13.9.2022 Møte referansegruppe
19.-21.09.2022 Oppstartsseminar for læreplangrupper FOV
Nov 2022 Møte referansegruppe
Jan/feb 2023 Innspill
Sep/nov 2023 Høring
Høst 2022 Utvikle vurderings- og dokumentasjonsordninger og sluttvurdering FOV
Høst 2022 Utrede behov for tiltak for implementering av ny ordning

Utkast til plan for involvering



Aktuelle saker for referansegruppa

• Læreplanarbeidet

• Vurderingsordninger

• Implementering av ny ordning

• Foreslå andre fag



Foreslå andre fag i FOV
Forslag til ny opplæringslov

§19-4   Rett til opplæring i og på samisk for vaksne deltakarar

Samiske deltakarar i førebuande opplæring og vidaregåande opplæring for vaksne har rett 
til opplæring i samisk. Samiske deltakarar i førebuande opplæring for vaksne har rett til 
opplæring i samisk når det er nødvendig for at opplæringa skal vere forsvarleg. Samar er 
dei som kan skrivast inn i samemanntalet, og barna deira.

§19-9 Opplæring i og på teiknspråk for vaksne deltakarar

Deltakarar med høyrselshemming i førebuande opplæring og vidaregåande opplæring for 
vaksne har rett til opplæring i og på norsk teiknspråk. Opplæringa kan givast med tolk.





Forslag til 
retningslinjer for 
læreplangrupper
Gjennomgang av utkast til retningslinjer for læreplangrupper for 
FOV



Utkast til retningslinjer

• HK-dir har utarbeidet utkast til retningslinjer basert på foreløpig oppdragsbrev: 
• Prinsippene for, innholdet i og erfaringene med forsøkslæreplanene i FVO skal ligge til 

grunn for utvikling av læreplanene for FOV.

• Det skal sees hen til følgeforskningen i regi av ideas2evidence

• Føringer om å se hen til pågående prosesser mht. fagfornyelsen og LK20

• Læreplan i norsk for voksne innvandrere og Læreplan i samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere etter integreringsloven skal sees i sammenheng med læreplanene for FOV

• Retningslinjer for FOV bygger på retningslinjene for LK20

• Udir har gitt innspill på forslaget 

• Retningslinjene skal godkjennes av KD



Læreplanene for fag i FOV inngår som en del av 
læreplanverket

• Overordnet del

• Fag og timefordeling erstattes av Fag, moduler og innplassering 

• Læreplaner for fag



Læreplaner for FOV
• Modulstrukturen med fire moduler og en grunnmodul videreføres.

• Faget Norsk for språklige minoriteter skal videreføres. Faget skal ivareta en systematisk 
opplæring i norsk. 

• Læreplanen for modul 4 i matematikk skal deles i to.

• Opplæring i norsk skal være en integrert del av opplæring i naturfag, matematikk og 
samfunnsfag på fagenes premisser.

• Norskferdigheter på fagenes premisser skal være integrert i kjerneelementene.

• Hovedstrukturen i LK20 skal legges til grunn.

• Voksenperspektiv og andrespråksperspektivet skal ivaretas.

• Det skal være en god progresjon i modulene i det enkelte fag, samt progresjon i nivå på 
kompetanse/nivå på norskferdigheter på tvers av fag.





Forslag til kriterier for 
oppnevning av 
læreplangrupper i 
FOV



Sammensetning av læreplangruppene

• Læreplangruppene ledes av representant fra UH.

• Medlemmene i hver gruppe må utfylle hverandres kompetanse. Målet er at hver av 
læreplangruppene skal bestå av medlemmer med:

• erfaring fra begynneropplæring (FVO/norskopplæring for voksne innvandrere

• erfaring fra avsluttende nivå/eksamensnivå (FVO/LK20)

• erfaring fra VGO

• erfaring fra læreplanarbeid

• Det skal etableres en ressursgruppe bestående av lederne av læreplangruppene, HK-dir, Udir 
og konsulent med ansvar for kvalitetssikring av andrespråksperspektivet i læreplanene. 



Kriterier for medlemmer av læreplangruppene

• Godkjent lærerutdanning

• Formell kompetanse i undervisningsfaget

• Erfaring fra opplæring av voksne 
• Etter forsøkslæreplaner for FVO

eller

• Etter LK20/Grunnskole for voksne




