PRESSEMELDING 7.10.2016

1600 norske barn mister norskopplæring
Regjeringen foreslår nå å avvikle ordningen med at norske barn i utlandet får
norskopplæring over Internett. Budsjettposten strykes uten noen form for
utredning – og uten at foreldre eller barn har fått uttale seg.
Globalskolen er den største av to nettskoler hvor til sammen 1600 elever står i fare for å
miste norskopplæringen. Skolen har god dokumentasjon på at brukerne oppfatter tilbudet
som godt og viktig. Dersom ordningen avvikles, vil det bli vanskeligere for norske barn å gli
vellykket inn i det norske skolesystemet når de kommer tilbake til Norge etter å ha bodd i
utlandet.
Barna i ordningen går på lokale skoler over hele verden. I tillegg til opplæringen i sine lokale
skoler får de nettbasert opplæring i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE. Undervisningen
bygger på Kunnskapsløftet, norsk læreplan for grunnskolen, og er godkjent av
Utdanningsdirektoratet i Norge.
I forslag til statsbudsjett for 2017 viser regjeringen til at disse elevene får en undervisning de
etter loven ikke har rett til. Det at ordningen ikke er en lovfestet rettighet, er den eneste
begrunnelsen bak at departementet ikke vil videreføre tilskuddet. Resultatet vil i så fall bli at
tilbudet avvikles når dette skoleåret er slutt.
Globalskolen reagerer både på prosessen og begrunnelsen.

– Det er uforsvarlig saksbehandling å ta en så stor beslutning uten å utrede konsekvensene,
og uten å ta berørte familier med på råd gjennom for eksempel en spørreundersøkelse, sier
rektor Lilli Røv i Globalskolen. Hun reagerer dessuten på at argumentene kun går på at
ordningen ikke er lovfestet.

– Det er svært mange tilskudd over statsbudsjettet som gis ut fra at viktige formål skal
oppnås, selv om brukernes behov ikke er lovfestede rettigheter. Det at norske barn i
utlandet skal kunne komme tilbake til Norge og gli vellykket inn i norsk skole, det er blant
den type viktige formål.

– Gode norskkunnskaper er viktig for å lykkes også i andre skolefag, og opplæring i
samfunnsfag og KRLE bidrar til forståelse for norske tradisjoner og verdier. Dette gir
forankring og identitet mens de bor ute og er til hjelp når de kommer tilbake, sier rektoren i
Globalskolen.



Les mer om tilskuddsordningen for kompletterende undervisning her:

http://www.udir.no/Filer/Regelverk/Tilskudd/Retningslinjer-tilskudd-kompletterendeundervisning-revidert-20-mars-2015.pdf?epslanguage=no
Fakta om Globalskolen


Globalskolen var i tidsrommet 1998–2003 et forsøk under Utdannings- og
forskningsdepartementet.



Skolen ble godkjent som tilskuddsmottaker under kompletterende undervisning i
2003.



Globalskolen i dag har 27 hel- og deltidsansatte.

Noen sitater fra fjorårselever i 10. klasse:
«I løpet av de fire klassetrinnene jeg har deltatt i, mener jeg at jeg har lært mye
allmennkunnskap som gjør at jeg er mer forberedt til å være et tannhjul i den
ordentlige verdenen og for å være en mer oppmerksom og kompetent norsk
statsborger. Jeg er en del av det norske flaggskipet, som mest sannsynligvis kommer
til å representere og drive Norge mot målet for å forsøke å holde på Norges rolle som
en ledende nasjon i en stadig skiftende verden og økonomi, der jeg er bevæpnet med
kunnskap.» (Domenic, Spania)
«Alt i alt vil jeg si at jeg er ekstremt fornøyd med dette året som elev på Globalskolen.
Både hele organiseringen i seg selv, elev-lærer-kontakten og måten det har hjulpet
meg med å opprettholde norsken min har vært med på å gjøre dette til en flott
opplevelse. Jeg anbefaler virkelig alle norske som bor i utlandet å gjøre det samme
som meg.» (Ida, Arabiske Emirater)
«Globalskolen har gitt meg og mange flere sjansen til å studere videre eller jobbe i
Norge, som vi ellers ikke ville hatt.» (Sebastian, Sveits)
Ytterligere opplysninger fra rektor Lilli Røv: Tlf: 911 79 707
E-post: lilli.rov@globalskolen.no

