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Premisser

Vi har bestemt oss for å fokusere på et av de viktigste sosiale problemene
europeiske samfunn må forholde seg til: sosial inkludering. Spesielt den
sosiale inkluderingen av vanskeligstilte mennesker slik som migranter. IHAVET
fokuserer på utdanning; ofte betraktet som det første skrittet mot generell
sosial inkludering.

Statistikk som omhandler frafall i ungdomsskolen er dramatisk. Av ungdom
her fokuserer vi på enkeltpersoner opp til tjuefire år, hvis foreldre eller de selv
ble født utenfor sitt bostedsland. ESL-tallene (early school leaver) varierer
imidlertid vesentlig mellom medlemsstatene (MS) (se figur 1). I EU hadde Malta
det høyeste ESL-tallet (20 %) i 2016, mens Kroatia hadde lavest (3 %).

EU-kommisjonen (2016) indikerer at tidlig skolefravær er mer sannsynlig blant
innvandrerstudentgrupper, da deres "ESL-tall er nesten dobbelt så høye som
for den innfødte befolkningen". Nylig har EU-kommisjonen også foreslått å
senke sistnevnte referanseindeks for tidlig skoleavgang til 5 % innen 2025
(Europakommisjonen, 2017).

Dette prosjektet (2018-1-BE01-KA201-038606)
har blitt finansiert med støtte fra
Europakommisjonen. Informasjonen g�enspeiler
forfatternes synspunkter, og kommisjonen kan
ikke holdes ansvarlig for misbruk av den.



Forskning, studier og vår direkte erfaring har fremhevet sentrale problemstillinger
i det ovennevnte spesifikke problemet:

a) Studenter med innvandrerbakgrunn er ikke tilstrekkelig involvert i
utdanningsprosessen. De føler seg mer som et objekt i stedet for et subjekt.

b) Travle migrantforeldre, spesielt de som kommer fra vanskeligstilte kontekster
og land, ser barnas utdanning som et annet problem (og delegerer derfor alt til
lærere og trenere /ungdomsarbeidere). Foreldre vurderer sjelden hvordan en
proaktiv holdning kan styrke barnas akademiske prestasjoner.

c) Når det g�elder organisasjoners behov, har lærere og trenere/ungdomsarbeidere
egen metodikk og arbeidsmåter som hindrer dem i å ha en mer blandet
undervisnings-/opplæringstilnærming til elever med innvandrerbakgrunn.

IHAVET har identifisert foreldre, fagskolelærere, ungdomsarbeidere/trenere og
ungdom med migrantbakgrunn som fokusgruppe/målgruppe. Beslutningstakere
som er opptatt av sosial inkludering er også genuint interessert i dette prosjektet.

Derfor var IHAVET sitt overordnede mål: Å redusere det høye utdanningsfrafallet
blant ungdom med innvandrerbakgrunn.
Mens det spesifikke målet var; å utvikle et verktøysett som støtter elever med
innvandrerbakgrunn, i tillegg til foreldre, lærere, trenere og ungdomsarbeidere.

Problemtilstand



Oppnådde resultater

Prosjektet ble designet for å oppnå totalt 4 mål, tre av dem oppnås
under prosjektg�ennomføringen, og det endelige målet ved total
g�ennomføring av prosjektet.

1) Å involvere studenter med migrantbakgrunn mer i
utdanningsprosessen ved å gi dem makt til å ta sine egne
beslutninger.

2) For det andre, å oppmuntre til en mer proaktiv holdning hos
migrantforeldre (spesielt de som kommer fra vanskeligstilte
kontekster og land) slik at de kan engasjere seg i forhold til
utdanningsprestasjonene til barna deres.

3) Til slutt å gi lærere (på skoler) og trenere/ungdomsarbeidere (i
opplærings- og ungdomssentre) en mer blandet
undervisning/opplæringstilnærming til elever med migrantbakgrunn.

Oppnåelsen av disse resultatene omfatter det spesifikke målet med
dette prosjektforslaget; å ha utviklet en integrert helhetlig tilnærming
til et godkjent europeisk verktøy (IHAVET).

For å g�ennomføre forskningen for dette prosjektet, har IHAVET drevet
fokusgrupper i Norge, Belgia, Frankrike, Bulgaria, Italia, Portugal og
Hellas.

Det ble gitt 10 spørreskjemaer til hver gruppe (studenter, foreldre og
lærere/trenere/ungdomsarbeidere) i hvert land som utg�ør totalt 210
spørreskjemaer.

IHAVET fokuserte på tre forskjellige typer utfordringer som migrant
ungdom står overfor i utdanningen:

1. De som er knyttet til
migrasjonsprosessen

(f.eks. Å forlate
hjemlandet, måtte

skaffe seg et nytt språk,
tilpasse seg nye regler
og rutiner på skolen)

2. De som er knyttet til den
generelle sosioøkonomiske og

politiske konteksten (f.eks.
Politikk som påvirker

tilgjengeligheten av ressurser
til utdanningssystemer og

skoler for å fremme
integrering, samt politikk som

fremmer inkludering og
likestilling mer generelt)

(Sinkkonen 2014)

3. De som er knyttet til
studenters deltakelse i

utdanning, inkludert det
begrensede omfanget av

innledende evaluering,
som ikke alltid tar hensyn
til både faglige og ikke -

akademiske aspekter



Problemer med elever med tidlig skolefravær
(ESL)

a) Studenter med
migrantbakgrunn er ikke
tilstrekkelig involvert i

utdanningsprosessen. De
føler seg mer som et

objekt fremfor et
subjekt.

b) Opptatte migrantforeldre,
spesielt de som kommer fra
vanskeligstilte kontekster og
land, ser på barnas utdannelse
som en annens problem (og
delegerer derfor alt til lærere
og trenere/ungdomsarbeidere).

Foreldre tenker sjeldent på
hvordan en proaktiv holdning
kan hjelpe barnas akademiske
prestasjoner

c) Når det g�elder organisasjoners behov, har
lærere og trenere/ungdomsarbeidere sin egen

metodikk og arbeidsmetoder som hindrer
dem i å ha en mer blandet

undervisning/opplæringstilnærming til
studenter med migrantbakgrunn



IHAVETs generelle mål var; å redusere høyt
utdanningsfrafall blant ungdom med migrantbakgrunn.

Mens det spesifikke målet var; Å utvikle en verktøy-
veileder som støtter studenter med migrantbakgrunn, så
vel som foreldre, lærere, trenere og ungdomsarbeidere.

Toolkit -innførsel

For å g�ennomføre
forskningen av dette

prosjektet, drev IHAVET
fokusgrupper i Norge,

Belgia, Frankrike, Bulgaria,
Italia, Portugal og Hellas.

Hver fikk totalt 210
spørreskjemaer.

De syv landene som er blitt
undersøkt i dette prosjektet deler

problemet med mangel på
foreldres språkferdigheter. I de

landene der
migrasjonsfenomenet har vært til

stede i mange tiår, griper den
tredje sektoren og frivillige

organisasjoner inn for å dekke
denne mangelen.

METODIKK
Den første delen av prosjektet har forutsatt en undersøkelse som ble utført i
to trinn:

1) hver partner har samlet om lag 45 spørreskjemaer administrert til lærere,
foreldre og elever fra migrantbakgrunn, for totalt 342 spørreskjemaer: 134
studenter, 90 foreldre, 118 lærere. Etter at resultatene av spørreskjemaene
er utarbeidet av ledelsen og delt med partnerne, er det besluttet å følge opp
problemstillingene som skal tas opp i fokusgruppene.

2) hver partner har gjennomført en fokusgruppe.
Derfor har partnerne sendt fokusgruppe utkastet til sosiologene i ECEPAA
som har utarbeidet den første versjonen av verktøy-veilederen, som har blitt
delt med partnerskapet.



Verktøy-
veileder

Enhet 1: hvordan involvere studenter
bedre
- Hvordan forbedre forholdet mellom
lærere og elever med
migrantbakgrunn.

«Solutions for learning construction» av Deborah Walker og Linda Lambert (1995):

- Kunnskap og oppfatninger utformes gjennom/hos eleven

- Elever får inn erfaringer med mening. Verdiene og oppfatningene de allerede har dannet
seg, hjelper elevene å gjøre seg opp en egen definisjon og gi det en mening. Det samme gjør
samspillet med andre studenter

- Læring er en sosial aktivitet som forsterkes ved å dele ideer.

- Elevene spiller en kritisk rolle i vurderingen av egen læring.

Å gi innvandrere de nødvendige ferdighetene for å oppnå en vellykket integrering, bør
være en sentral oppgave for beslutningstakere i EU og utover.

3 hovedkomponenter i utdanningen er: tilgang, deltakelse og
prestasjon.

Generelt blir elever med dårligere kunnskap av vertsspråket enten
nedgradert til et lavere nivå eller sendt til en spesialskole. Studenter
med mer fleksible læringsmiljøer presterer bedre enn i tradisjonelt

strukturerte klasserom.

Hvordan henvende seg til studenter med migrantbakgrunn:
- Prøv å inkludere elevene i forskjellige aktiviteter mens man er tålmodige med dem
- Gi elevene muligheten til å (for eksempel) organisere spesielle opprydningsdager

gjennom å rengjøre klasserommet, male, dekorere.
- Rådfør deg ofte med studenter når det gjelder viktige beslutninger gjennom et

"deltakelsesråd" eller deres "klassedelegater".
- Oppmuntre elevenes selvuttrykk



Enhet 2: Hvordan møte og øke
engasjementet til ungdom og deres
foreldre i valget av skolestyrene

Skolene bør gi mer
omfattende forklaringer om
hvordan utdanningssystemet

deres fungerer og støtte
foreldre med byråkratiske

prosedyrer, selv under
uformelle møter eller i

workshops.

For å oppnå et samarbeid mellom lærere, foreldre og studenter:
Det første trinnet bør være en helhetlig tilnærming (en

samarbeidende tilnærming som involverer lærere, kontaktlærer,
andre personer som jobber innen utdanning, foreldre og så vel

som lokalsamfunnet).

Å bygge et pedagogisk fellesskap: skape dialog med familier.
Studentene skal ha mulighet til å oppdage små/mellomstore

bedrifter, foreninger, sivilsamfunn. Skolen bør invitere en tredjepart
som består av interkulturelle meklere så vel som

kommunikasjonsformidlere under "rådgivningsmøter" som kan «føre»
diskusjonene og kan legge til rette for kommunikasjon og unngå

misforståelser.

Organisere møter der skolens arbeidssystem forklares.

Invitere foreldre til "åpne dager" for å presentere sine barns
mesterverk/produksjoner;

Organisere et deltakelsesråd, med foreldreutvalget, lokale tillitsvalgte,
ledelsen og lærerstaben (deres funksjoner er gjennomgang av

utdanningsprosjektet og å ta felles beslutninger);

Verktøy-
veileder



Enhet 3: Hvordan bedre coache og
oppmuntre skolens ansatte til å fremme
integrering for studenter og familier med
innvandrer bakgrunn.

Lærerutdanningen
bør omfatte

hvordan man
underviser når

kommunikasjonsp
roblemer oppstår

Kulturell orienteringskurs for lærere:

Lærere og skoleledere bør tilbys spesifikk,
formell opplæring i mangfold, interkulturell
pedagogikk og språkutvikling, både i start-

og etterutdanningsprogrammer

Forslag til foreldre om hvordan de skal håndtere barn før de går på
videregående:

1) Prøv å ikke overføre ytterligere frykt og angst ved å «belaste»
avgjørelsen med dine egne forventninger og følelser.

2) Prøv å forstå barnets synspunkt ved å lytte til dem, slik at de kan
uttrykke sine meninger, bekymringer og frykt.

3) Få dem til å føle at de har en aktiv/deltakende rolle i
beslutningen. Barnet er ansvarlig for sine valg og må bli

tilstrekkelig informert for å kunne ta disse.

Lærere bør kunne integrere
språk og faglæring fra og
med de yngste klassene.
Integrering av migrantbarn i
vanlige klasser fra
begynnelsen av
skolegangen er forbundet
med bedre utfall enn å
melde dem inn først i
forberedende språktimer og
forsinke inntreden i vanlig
undervisning.

Verktøy-
veileder



Enhet 4: Hvordan å involvere
bedre elever med
migrantbakgrunn i skolen

Unge migranter må
raskt inkluderes i

vanlige
undervisningklasser,
fritidsaktiviteter og

klubber.

- Å lære elevene å delta i en debatt gjennom en workshop, der de lærer
hva en bevegelse er, hva et argument er, hva en setning er, slik at de

lærer å snakke når det er deres tur, og for å kunne aktivt lytte og svare
på en smart og rolig måte.

- Å be elevene om å organisere arrangementer (konferanser, samle
donasjoner for en god sak) og forberede spørsmål til foredragsholdere

og lage presentasjoner og sammendrag fra disse debattene.

- Innvandrerstudenter bør gis rett til å
studere gratis og til en lavere kostnad (i et

europeisk land), spesielt hvis de er
økonomiske innvandrere.

- Skolene bør ha spesielle programmer der
lokale bedrifter tilbyr praksisplasser for

innvandrere.

Regjeringer bør ansette og forberede lærere som tidligere har
studert områder som sosiologi, psykologi, internasjonale
virksomheter etc. og gi dem verktøyene til å hjelpe dem å

forstå kulturen i migrantstudentenes land (og deres behov).

Verktøy-
veileder



Enhet 5: Hvordan bedre involvere
foreldre til elever med
innvandrerbakgrunn i skolene (med
sikte på å redusere barnas frafall.)

Et URBACT -prosjekt
kalt PREVENT, basert

på den velkjente
"Problem Tree" -

tilnærmingen, men
anvendt på

utdanningsområdet.

Det første trinnet for å kunne bruke denne metoden er
å utføre en “Stakeholders Interest Analysis Matrix” der
den angir faktorer slik som interessen hos
interessentene og hvordan de påvirkes av tidlig
skolefrafall; dens evne og motivasjon til å få til en
endring; og mulige tiltak for å adressere interessenter.
Denne matrisen hjelper også med å identifisere de
primære og sekundære interessentene og hvordan de
ble påvirket. Når det g�elder Gijón by, var sentrale
interessenter studenter, foreldre, utdanningssektoren,
lokale myndigheter osv.; sekundære interessenter var
organisasjoner i tredje sektor.

Det neste trinnet er "å definere problemene" som resulterer i frafall gjennom deltakelse av
interessentene, samt å fastslå årsakene til frafallet. Noen av problemene var knyttet til
mangel på familieengasjement i skolesentre, et forhold som manglet tillit mellom foreldre og
skole eller selve elevens manglende interesse. Årsakene er rettet mot mangel på
lærerutdanning, mangel på sosiale forventninger og fravær av svar på familiens krav.

Det er vanlig at noen av årsakene overskrider prosjektets omfang, men mange av
problemene kan ha en løsning; dette er det neste trinnet, for å kunne definere løsninger fra
hoved interessentene på de uttalte problemene. De foreslåtte løsningene var rettet mot
involvering av foreldre i skoledynamikken, å informere dem om skolens problemstillinger, å
styrke forholdet mellom skolen, foreldre og ansatte osv.

Det siste trinnet er å definere de viktigste og de spesifikke målene for programmet, samt å
bestemme ressursene for å nå målene, for eksempel lærerveiledning, avtale mellom
partnere, møteplanlegging, etc. Med det ovennevnte i tankene er det mulig å tilordne plikter
og ansvar, etablere aktiviteter, tidsfrister og definere resultatindikatorer for intervensjonen.

"Problemtreet" -metoden er et godt
instrument for å involvere mange

interessenter og også for å engasjere
familier, utdanningspersonale og

lokalsamfunn for å avgjøre problemer og
definere løsninger og handlinger, med
sikte på å forhindre tidlig skolegang på

lokalt eller regionalt nivå (Downes, 2015)

Verktøy-
veileder



For å fremme regelmessig kontakt mellom foreldre og skolen,
må begge holdes oppdatert om elevens fremgang og
skoleresultater, samt tilbudet utenomfaglig.

Men det første trinnet for å oppnå dette resultatet er å
organisere språkkurs i arbeidstiden for foreldrene. Hvis skolen
ikke har de nødvendige ressursene, kan kommunen og den tredje
sektoren (frivillig arbeid) være involvert.

Fortsetter på neste side ...

Enhet 5: Fortsettelse ....

Chicago Child-Parent Centers (CPC) -
programmet er et av de første
offentlige programmene som er
designet for å øke familie- og
samfunnsengasjementet med
utdanningsinstitusjoner (det ble først
implementert på 1960-tallet).

CPC -programmet består av 3 elementer (Chicago Public Schools, 2016):

1) Kreativ læringsplan for barnehager er basert på 38 mål for utvikling
og læring. Det g�ør det mulig for barn å utvikle tillit, kreativitet og

livslang kritisk tenkning-ferdigheter;

2) Skole-hjemme avtalen: foreldre godtar å delta minst 2½ time hver
uke hjemme eller på skolen;

3) Samarbeidsteamet: jobber sammen for å sikre at behovene til alle
studenter, familier og lærere blir dekket for å fremme suksessen til

hvert barn i CPC. Den består av kontaktlæreren, ansvarlig for coaching
av lærere og for å koordinere implementering av læreplaner;

Foreldreressurslærer, som g�ennomfører foreldre-workshops i temaer
som barneutvikling, helse og ernæring, skoleengasjement, språk,

matematikk og naturfag, osv.; og skolefellesskapsrepresentanten som er
ansvarlig for oppmøteinitiativer, hjemmebesøk og forbindelser med

samfunnets ressurser og tjenester.

Verktøy-
veileder



Enhet 5: Fortsettelse ...

Frivillige tolker kan brukes til å tolke på hovedspråkene til migranter
under foreldremøter eller informasjonsmøter. De samme tolkene kan
brukes til å oversette status-brev til forskjellige språk som kan sendes

til foreldre per post.

Status-brevene vil inneholde et enkelt ordforråd som er lett for
foreldre å forstå på morsmålet. Den vil inneholde informasjon om

elevenes fremgang, forslag til foreldrene, samt annen informasjon om
kommende møter eller konferanser. Når et frivillig nettverk er etablert,

kan mulig språktrening/klasser diskuteres.

Utdanningsinstitusjonen bør kunne tilby den fysiske infrastrukturen
for å kunne starte timene. Disse kursene kan holdes av frivillige med
tidligere undervisningserfaring eller kan få grunnopplæring av andre

lærere som allerede jobber på skolen. Disse frivillige bør være dyktige
i både vertslandets språk og et fremmedspråk som snakkes av de
aktuelle migranter. Hvis dette ikke er gjennomførbart, kan skolen
hjelpe til med å gi/sende informasjon om andre institusjoner eller

organisasjoner som tilbyr språkopplæring.

Forslag til foreldre om hvordan de skal håndtere barn før de går på videregående skole

Det er viktig for foreldre å gi barna frihet til å ta sine egne beslutninger

1) Prøv å ikke overføre din egen frykt eller angst ved å projisere dine egne forventninger og følelser.

2) Prøv å forstå barnets synspunkt ved å lytte til dem, slik at de kan uttrykke sine meninger, bekymringer og
frykt.

3) Få dem til å føle seg en aktiv del i valget: det er viktig at de er informert og forstår situasjonen.

4) Prøv å forstå om noen faktorer påvirker deres beslutning. Elevene må velge skolen uavhengig av andres
beslutninger, spesielt da når det kommer fra venner og kjærester. Når de er veldig usikre, kan det å følge det

andre gjør noen ganger berolige dem og gjøre overgangen mindre traumatisk. Imidlertid kan denne
avgjørelsen slå tilbake: Hvis valget ikke er basert på en annen dypere motivasjon, er risikoen for tidlig

skolefrafall høyere.

5) Lytt til lærernes anbefalinger, ettersom de har brukt mye tid med barnet. Derfor kan det være nyttig å ha
et møte med dem for å få et mer komplett bilde av barnets ferdigheter, tilbøyeligheter og ressurser. Det kan

være veldig nyttig å ha en åpen konstruktiv dialog mellom foreldre, lærere og elever.

6) Hjelp barnet til å forstå at valget må evalueres og tenkes på, men det er ikke uforanderlig. Det er åpenbart
at barn ikke må ta valg av skole uten tilsyn fordi det har en viktig rolle i deres oppvekst, men det er viktig at

de vet at dette ikke er en permanent beslutning. Hvis de tilfeldigvis innser at det de gjør ikke samsvarer
med deres ideer og forventninger, kan de alltid revurdere situasjonen.

Verktøy-
veileder



Enhet 6: Hvordan øke antallet unge
innvandrere i ungdomsskoler

Enhet 7: Hvordan skolen kan takle
utfordringene i dagens arbeidsmarked

For å øke en høyere andel elever
til å gå på videregående skole, er

det nødvendig å gi
innvandrerelevers foreldre

informasjon om
ungdomsskolesystemet

(tilgjengelige kurs, profesjonelle
muligheter) og grunnleggende

råd /veiledning.

Enhet 6: Påmelding

1) Fokuser på de første årene av skolen: for å gjenoppfinne utdannelse/læring må vi starte
fra barneskolen, med fokus på alfabetisering og leseferdighet, samtidig som vi gir støtte til

arbeidende foreldre;

2) Kontinuerlig oppdatering: opplæringsprogrammer må tilpasse seg markedets
etterspørsel;

3) Innovative utdanningsmetoder: vedta ny undervisningsmetodikk som er åpen for ny
teknologi;

4) Kontinuerlig opplæring for lærere, for å bringe skolen nærmere arbeidsmarkedet.

5) Studenter som nærmer seg arbeidsalder ved endt videregående: praksisplasser og
trainee stillinger- for å hjelpe dem å evaluere deres holdning til en jobb og de nødvendige

ferdighetene som trengs;

6) Revurdere og forbedre yrkesopplæringen: grunnleggende for verdensøkonomien, så vel
som viktig for utdanning og opplæring for studenter som nærmer seg en alder der de skal

inntre arbeidsmarkedet ved å proaktivt fremme faglige og tekniske vitnemål samt å
relansere kvaliteten på tilbudet på nytt

7) Utvikling av digital: digitale ferdigheter vil øke i betydning for å kunne finne arbeid.
Skolene må ta større hensyn til ny teknologi både i lærer- og elevopplæring og ved å

fremme praktikantopphold for studenter;

8) Utdanning og opplæring: gitt den raske utviklingen av arbeidsmarkedet, kan
arbeidstakere ikke lenger bare stole på sektorielle kvalifikasjoner for å støtte langsiktige

karrierer, men studentene må utvikle tverrgående og såkalte «soft skills».

Enhet 7: Jobbmarkedet

Verktøy-
veileder



Enhet 8: Hvordan sammenkoble
lærere, trenere og ungdomsarbeidere
som underviser i metodikk

Utdanning er en sak som ikke bare angår skolen og lærerne; den
har en politisk, offentlig og kollektiv dimensjon, som angår både

familier og fellesskapet.

Imidlertid er disse aktørene ikke alltid klare ift rollene sine. Både
foreldre og lærere ignorerer ofte mulighetene som tilbyr en form
for tilnærming som kan lette forholdet mellom familier, lærere og

samfunnet samt mangel på kommunikasjonskanaler eller
strukturerte former for samarbeid mellom dem.

Dette er de seks typene for foreldreengasjement ifølge
Epstein (2001) - fem er vist her:

1) Foreldre: Målet med denne prosessen er å hjelpe
alle familier med å etablere hjemmemiljøer for å støtte

barn i form av studenter. Utfordringene er å gi
informasjon til alle familier som trenger det, å g�øre
dem i stand til å dele informasjon med skoler og å

sørge for at all informasjon som gis til foreldre er klar,
brukbar og knyttet til barns behov. Eksempelpraksis

refererer til kurs og opplæring for foreldre. Resultatene
for studenter er knyttet til en økning av familietilsynet
og å forbedre oppmøtet; for foreldre, for å øke deres
forståelse av oppdragelse og ungdomsutvikling; og for

lærere, for å forstå familiens bakgrunn, kulturog
mangfold, og å respektere foreldrenes innsats.

2) Kommunikasjon: denne typen deltakelse er avg�ørende for å utforme effektive former for
skole-til-hjem og hjem-til-skole-kommunikasjon vedrørende skoleprogram og barns fremgang.
Kommunikasjon hjelper lærere å styrke kommunikasjonskanalen med foreldre og å forstå
foreldres syn; foreldre- å forstå skoleprogrammer og overvåke barnets fremgang; og studenter- å
være klar over sin egen fremgang og ansvar. Eksempelpraksis refererer til etablering av vanlige
kommunikasjonsverktøy (nyhetsbrev, telefonsamtaler, studenters anmeldelser, møter mellom
lærere og foreldre, etc.).

3) Læring hjemme: dette bidraget er svært nyttig for å gi informasjon og ideer til familier om
hvordan de kan hjelpe elever hjemme med lekser, beslutninger og planlegging, ved å sette mål
hvert år med familiens deltakelse eller definere kalendere med aktiviteter for foreldre og
studenter hjemme. Dette er også nyttig for lærere, i den forstand at det blir bedre utforming av
lekser og å øke deres tilfredshet med familiens engasjement og støtte.

4) Beslutning: det er veldig viktig og positivt å inkludere foreldre i noen skolebeslutninger, dvs.
rådgivende råd eller komiteer. Dette hjelper lærere med å være bevisste på foreldrenes
synspunkter og til å bedre justere læreplaner og planlegging. Foreldre føler at stemmen deres blir
vurdert, og de utvikler en følelse av eierskap til skolen; og studenter forstår at studenters
rettigheter er beskyttet.

5) Samarbeid med samfunnet: denne prosessen er veldig nyttig for å integrere ressurser og
tjenester fra samfunnet (dvs. helse, kultur, fritid, sosiale tjenester) i skolens programmer og
aktiviteter. Denne implementeringen er nyttig for alle aktørene: lærere har/kan flere ressurser for
å hjelpe barn; foreldrenes kunnskap om lokale ressurser for barna øker; og studenter får fordeler
av utenom faglige tjenester.
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Enhet 8 fortsetter ...

En løsning kan være samlæring av foreldre og barn, som først kan
være språket i vertslandet og deretter flere kurs for å integrere dem
i miljøet. Dette vil gjøre det mulig for foreldre og barn å forstå det
virkelige perspektivet på det dynamiske forholdet mellom elev og

elev i opplæringssystemet i vertslandet

Ikke-formell undervisning lar elevene få en tilnærming til
kommunikasjonsperspektivet til språket, som vil hjelpe å

håndtere daglige situasjoner og finne løsninger i henhold til
problemene. Det kan inkludere tradisjonelle danser og

trening i treningsstudioet med det formål å jobbe i lag og å
sosialisere med hverandre.

På denne måten føler elevene seg kanskje ikke
som fremmede. Det kan også brukes etter

skoletid. Den formelle biten er nødvendig for
en mer solid læring av språklige regler og
kulturkunnskap fordi den fører frem til et

engasjement i det å snakke og skrive riktig.
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Enhet 9: Hva kan de beste verktøyene
for å bekjempe og redusere tilfeller av
mobbing og diskriminering inne i
klasserommene være?

- En nulltoleranse holdning håndheves;

- Elevene skal få konsekvenser;

- Mobber må ikke bare straffes, men også være fullt klar over de negative
effektene mobbing har på studentmiljøet, så de bør ha tid til å reflektere og bli
hørt. Ved underliggende problemer kan de henvises til spesialist som
sosialarbeidere eller en psykolog;

- Lærere bør fokusere på å feire skolens forskjellige kulturer, aksept og integrering
av andre;

- Det er viktig at klasserommet er et trygt læringsmiljø der elevene kan uttrykke
seg og bli hørt uten at de ikke blir respektert;

- Barn med migrantbakgrunn bør ikke isoleres selv om de er forskjellige, forvirret
eller ikke snakker språket så godt;

- Skoler må ha utdannede psykologer som er i stand til å gripe inn umiddelbart i
konfliktsituasjoner, i samarbeid med lærere;

- Identifiser advarselstegnene som indikerer utviklingen av mobbing (hoppe over
klasser, lav selvfølelse, motvilje til å sosialisere, frykt og skam);

Læreren må alltid

gripe inn, iverksette

passende tiltak og

varsle / øke

bevisstheten til

klassen til

situasjonens alvor.

- Fremme møter for å diskutere dette
temaet som fremmer solidaritet,
mangfold, respekt og empati, der

foreldre og studenter bør involveres
for å unngå diskriminering av

studenter fra andre land;

- Klassekamerater bør støtte de som
blir mobbet og rapportere det

Selv om tilfeller av mobbing mot studenter
med migrantbakgrunn er få, er noen forslag til

løsninger:
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Konklusjon

Oppsummeringer og oversikter er basert på informasjon
samlet inn fra deltakende land

I Norge: flere videregående skoler tilbyr språkkurs for ungdom mellom 15 og 18 år som nylig har
kommet til Norge. Kursene varer i 6 måneder til 1 år avhengig av studentens norskkunnskaper. Etter
fullføring kan eleven fortsette sin utdannelse med normal progresjon på hvilken som helst norsk
videregående skole. Videregående skole i Norge er ikke obligatorisk. Norge har en spesielt lav andel av
tidlig frafall på ungdomsskolen blant unge med migrantbakgrunn sammenlignet med andre europeiske
land. Denne lavere andelen kan forklares på grunn av tre faktorer: 1) Et omfattende kommunefinansiert
hurtigkurskurs 2) Finansiell bistand 3) Positive jobbmuligheter etter fullført videregående skole.

I Belgia har de som generelt sett presterer dårlig i utdanningssystemet og som til slutt forlater det
uten en skikkelig kvalifikasjon, problemer med å bli integrert i samfunnet og å finne seg en jobb. Ifølge
PISA-studier g�ør barna med innvandreropprinnelse-som representerer omtrent 10-12% av en typisk
belgisk skolekull- det veldig dårlig på skolen. I Belgia er faktorene som driver utdanning, dårlig
prestasjon og frafall: + Mangel på langsiktige økonomiske insentiver til å fortsette i utdanningen, noen
ungdommer tror at "utdanning ikke lønner seg"; I verste fall får ikke elevene nok støtte; Mindre tilgang
til opplæring og andre hjelpeprogrammer rettet mot unge voksne; Et av de virkelige problemene hviler
på den sosiale konteksten som skolene opererer i-nemlig familien, nabolaget og likemiljøer som barn
med lav inntekt opplever, eller overdreven skolesegregering.

I Bulgaria er integreringsprosessen ikke obligatorisk, den anbefales bare. Migrant familien har full frihet
til å tilpasse seg og utdanningssystemet har ingen rett til å nekte det. Hvis migrant familien søker om
statsborgerskap eller midlertidig opphold i landet, må den godta bulgarske regler og lover for å være
en del av den. Så hvis familien ikke ønsker å bli integrert, blir den sett på som en som ikke ønsker å
være en del av dette samfunnet, og de har friheten til å forlate det. I Bulgaria er ikke antallet
migranter så høyt, og det er ikke avg�ørende for tidlig frafall. Dette landet har andre faktorer som
avg�ør tidlig frafall.

I Portugal er integrering av studenter med migrantbakgrunn en vanlig praksis. Læreren er en støtte
som tar imot og hjelper foreldre og studenter til å kjenne det portugisiske utdanningssystemet. Det
første trinnet er undervisning i portugisisk, deretter portugisisk kultur, skikk og tradisjoner. Etterpå
anses det som svært viktig å verdsette kulturen til migrantstudenten, g�ennom interkulturelle øyeblikk
som gastronomiske uker, utstilling med bilder av forskjellige land. Mange studenter velger fremdeles
karriereveier, spesielt knyttet til noen land, der personlige investeringer i utdanning er lave og delvis
forbundet med kulturelle problemer. Portugal: Et av hovedproblemene er mangelen på en passende
overvåking av studenter og deres foreldre i årene før ungdomsskolen. Noen foreldre fremmer dessuten
ikke utdanningen til barna sine, og i noen tilfeller g�ør de det til og med vanskelig, noe som påvirker
skoleveien og profesjonelle muligheter.

I Frankrike sier den nasjonale læreplanen (under myndighet fra Kunnskapsdepartementet,
Departementet for høyere utdanning eller Landbruksdepartementet - for yrkes- og
utdanningsopplæringen) at hver lærer skal være en språklig modell for alle studenter. Videre har
utdanningsmyndigheter på toppnivå definert kompetansenivåer for kontinuerlig vurdering av
migrantstudenters språkkunnskaper i fransk språk. I tillegg er rammen for utdanningsplanen (fra
barneskolen til universitetet og yrkesfagarbeidet) veldig dypt strukturert og neppe endringsbar.
Frankrike: I g�ennomsnitt snakker 63% av førstegenerasjons innvandrerstudenter og 38% av
andregenerasjons innvandrerstudenter et språk hjemme som er forskjellig fra franskmennene. Frem til
15-16 år er det obligatorisk å følge en generell utdanningsbane for å kunne "mestre" fransk og
grunnleggende matte, slik at studentene ikke har muligheten til å forberede seg til en bestemt jobb.

I det greske utdanningssystemet er et av hovedproblemene mangel på kunnskap om språk, kultur,
tradisjoner, skikker og generelt landets daglige liv blant studenter med innvandrerbakgrunn. Et stort
problem som skjer mer og mer på skolene, er mobbing. Dessuten kan dette problemet bli større når vi
snakker om studenter med migrantbakgrunn.De blir vanligvis mobbet, men ikke bare fra
lokalbefolkningen, men også fra andre studenter med migrantbakgrunn. Det greske
utdanningssystemet og situasjonen i greske skoler for øyeblikket- vi merker noen viktige spørsmål
som sannsynligvis bidrar til retningen av tidlig skolefrafall. Problemer hovedsakelig knyttet til mangel
på kunnskap om språk, kultur, tradisjoner, skikker og generelt dagliglivet i landet. Det er også spørsmål
knyttet til den siste økonomiske og migrantkrisen i landet og utvidelsen av antall mennesker som har
kommet til landet.

Italienske skoler gir ikke de riktige ferdighetene for en videre innlemmelse i arbeidsmarkedet. Dette
problemet er sterkt knyttet til et lavt antall påmeldte studenter med migrantbakgrunn på høgskoler og
universiteter. På slutten av det åttende skoleåret gir lærerne elevene en anbefaling om hva slags
videregående skole de bør gå på. Det samme g�elder skoleresultater, hvor lærere anbefaler sjeldnere
vgs til de som kommer fra familier med lavere utdanning og som tilhører de fattige sosiale klassene,
fremfor alt fordi disse familiene har lavere kulturelle og økonomiske ressurser, derfor kan de ikke gi
god støtte til en elev som ville velge en høgskole-universitetsvei. Italia: Et viktig spørsmål er
oppfatningen av ungdomsskolen som lite nyttig for å gi de riktige ferdighetene til arbeidsmarkedet, og
derfor faller mange elever med migrantbakgrunn tidlig ut av skolen.
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Konklusjon og oppsummering

Hvis eleven er mer komfortabel i klasserommet, vil han eller hun
være mer ivrig etter å kommunisere med læreren. Hvis lærerne er

bedre klar over kulturelle faktorer som kan hindre kommunikasjon,
kan de tilpasse metodikken sin. Det er av denne grunn vi tror sterkt

at vellykket implementering av nevnte praksis vil lette
integreringsprosessen og komme alle parter til gode.

Generelt er faktorer som forklarer suksessen til et lands
utdanningssystem, slik at det skaper en følelse av

tilhørighet som er nødvendig for å sikre at studentene blir
meningsfulle og produktive medlemmer av samfunnet,

følgende:
- fremme studentenes evner,

- å gi dem nødvendig kunnskap og ferdigheter for å lykkes i
en stadig forandret verden,
- å fremme kritisk tenkning,
- identifisere deres styrker.

Konklusjon

IHAVE
T
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Vedlegg

SPØRSMÅL IHAVET FOCUS GROUP

Hovedspørsmål (rammeverket)

1. Hvordan involvere studenter med migrasjonsbakgrunn mer i utdanningsprosessen?
2. Hvordan styrke båndet mellom lærere og foreldre?
3. Hvordan er det mulig å øke foreldrenes involvering i utdanningsprestasjonene til barna
sine?

a) Spørsmålsbakgrunn:
Fra et institusjonelt synspunkt føler mange studenter med migrantbakgrunn seg
diskriminert i samfunnet de lever i, på grunn av mangel på anerkjennelse av
statsborgerskap, noe som fører til at de føler at det er vanskelig å føle at de tilhører
landet de bor i.
Spørsmål:
Hvordan tenker du å hjelpe studentene som ikke har statsborgerskap i landet de bor i og
ønsker å få det, til å føle at de er en del av landet de bor i og styrke sin følelse av
tilhørighet?

b) Spørsmålsbakgrunn:
For mange studenter med migrantbakgrunn melder seg på yrkesfagskoler eller tekniske
skoler, og få av dem går på lyceums og på universitetene, så generelt sett har de lavere
muligheter for å få jobber med høy kompetanse.
Spørsmål:
Hvordan oppmuntre til høyere forekomst av påmelding på høgskoler? Kan du gi noen
ideer om hvordan utdanningssystemet og lærerne skal lette påmeldingen til universitetet
for studenter med migrantbakgrunn?

c) Spørsmålsbakgrunn:
Mange elever med migrantbakgrunn sa at skolen de går på er valgt av foreldrene
Spørsmål:
Hvordan kan elevene øke beslutningsnivået når de velger skolen de skal gå på?

d) Spørsmålsbakgrunn:
Mange foreldre og studenter klaget på det faktum at utdanningssystemet i de ankomne
landene ikke gir studentene gode ferdigheter som er nyttige for arbeidsmarkedet.
Spørsmål:
Har du en ide om hvordan utdanningssystemet skal forberede studentene til å møte
arbeidsmarkedet?

e) Spørsmålsbakgrunn:
I forskjellige tilfeller i undersøkelsen dukket det opp problemer med forholdet mellom
lærere og elever med migrantbakgrunn, på grunn av mange årsaker.
Spørsmål:
Hvordan tror du at forholdet mellom lærere og studenter med migrantbakgrunn kan bli
bedre? Vil du gi noen eksempler på hva slags ferdigheter lærere bør tilegne seg for å
jobbe bedre med studenter med migrantbakgrunn?

f) Spørsmålsbakgrunn:
I de siste årene har flere tilfeller av mobbing og etnokulturell diskriminering i flere EU -
medlemsstater økt, så de er to av hovedutfordringene i utdanningssystemet for å unngå
høye sosiale konflikter og problemer med psykisk helse .
Spørsmål:
Hvordan tror du det er mulig å redusere tilfeller av mobbing og diskriminering inne i
klasserommene?

g) Spørsmålsbakgrunn:
I undersøkelsen kom det frem foreldrenes lave involvering i valg av skolestyrene til
barnas skole
Spørsmål:
Hvordan tror du det er mulig å øke foreldrenes engasjement i valgene til skolene til
barneskolen? (Kom med noen eksempler)

h) Spørsmålsbakgrunn:
Undervisningsmetoden endres i mange utdanningssystemer, fordi studentene er mindre
tilbøyelige til å delta på en frontal/formell leksjon
Spørsmål:
Hva er den beste undervisningsmetoden for studenter med migrantbakgrunn: formell,
uformell, ikke-formell? Kan du gjøre et eksempel?

i) Spørsmålsbakgrunn:
Mange elever med migrantbakgrunn (nykommere) har problemer med utdanningsvalg på
grunn av mangel på språkkunnskaper og foreldrenes.
Spørsmål:
Har du en idé om hvordan du kan øke L2 -ferdighetene blant studentene med
migrantbakgrunn (for de nyankomne)?
Tror du at hvis foreldre lærte språket i landet de bor i, kunne de bedre følge barna sine i
leksene og ha et mer konstant forhold til lærerne sine, eller skulle de trenge mer
informasjon om det institusjonelle skolen (forklar svaret ditt )



Spørreskjema til elever

1. Sosio-personlige data

Kjønn
- Kvinne
- Mann
- Annen
- Vil ikke svare

Fødselsland

Bosted

Ditt statsborgerskap

Er du statsborger i landet du bor i?
- Ja
- Nei

Ønsker du å få statsborgerskap i landet du bor i?
- Ja
- Nei

Hva er din nåværende status?
- Flyktning
- Asylsøker
- Langtidsboende
- Har oppholdstillatelse for familiegjenforening
- Har studieoppholdstillatelse
- Annen

Alder?
- 13-15
- 16-19
- 20-22

Hvordan bor du?
- I en leilighet
- Akuttovernatting/familiehjem, spesiell overnatting
- Annen

Hvem bor du med?
- Familie
- Venner
- Lærere
- Annen:

Hvis du bor med familie: Bor begge foreldrene dine hos deg?
- Ja
- Nei

Spørreskjema gitt til deltakere i studien



Hvis begge foreldrene dine ikke bor hos deg: Hvem bor du sammen med?
- Mor
- Far
- Ingen
- Annen

Har du søsken som er eldre enn deg?
- Ja
- Nei

Bor andre hos deg?
- Ja
- Nei

Jobber du?
- Ja
- Nei

Hvis ja: Hvor mange timer i uka?
- 1-5
- 6-10
- 11-15
- 16-20
- Annen

2. Utdanning

Hvem valgte skolen du går på?
- Meg selv
- Mine foreldre
- Vi valgte skolen sammen

Hva slags studier går du på?
- Videregående skole
- Teknisk skole
- Fagskole
- Forberedende skole
- Annen

Hvis du studerer på en skole som dine foreldre har valgt: hvorfor studerer
du der?
-De er ikke i stand til å sende meg til universitetet
-De vil at jeg skal begynne å jobbe snart
-De tror at jeg ikke klarer å oppnå graden
-De vil være sikre på at jeg får profesjonelle ferdigheter, slik at jeg kan velge
mellom jobb og/eller universitet.

Hvor mange år gikk du på skolen i landet du bor i nå?
-1–3
-4–6
-7–9
-10-12

Har du noen gang strøket i et fag?
-Ja
-Nei



Hvis ja: hvor mange ganger?
-1
-2
-3
-4
-5

Har du oppnådd noen sertifisering som bekrefter at du har spesifikke
ferdigheter som er nyttige for det profesjonelle markedet?
-Ja
-Nei

Tror du at forberedelsene skolen gir deg er i tråd med med dine faglige mål?
-Ja
-Nei

3. Profesjonelle mål

Har du tenkt å gå på universitetet?
-Ja
-Nei

Tror du at skolen er nyttig?
-Ja
-Nei

Hvis ikke, hvorfor?
-Lærere lærer meg ikke noe nyttig
-Jeg liker ikke det de underviser
- Annen

Hvis du ikke var forpliktet til å bli på skolen, hva ville du ha gjort?
-Tilbringe tid med kjæreste/kjæreste og venner
-Bruke tid ute, i byen
-Prøve å få jobb

Hva lærer ikke læreren det du vil lære?
-Mer om jobbintervju
-Om profesjonelle ferdigheter
-Om arbeidsmarkedet
-Om jobbkontrakter
-Om etterspurte jobber i fremtiden

4. Vanskeligheter med utdanning

Hvordan lærte du språket i landet du bor i?
- Jeg ble født her
- Takket være klassekamerater
- Foreldre, eldre bror/søster
- Venner/naboer
- En tredje sektorforening/organisasjon



5. Forholdsdynamikk med foreldre/pårørende

Pedagogisk kvalifisering av foreldre

Mor
- Ingen utdanning
- Barneskole
- Ungdomsskole
- Videregående skole-
- Grunnskole (høyskole)-
- Forskerskole (master eller doktorgrad)

Far
- Ingen utdanning
- Barneskole
- Ungdomsskole
- Videregående skole-
- Grunnskole (høyskole)-
- Forskerskole (master eller doktorgrad)

Typologi av foreldre; arbeid:

Mor
- Ufaglært arbeid (arbeider, bonde, servitør, osv.)
- Teknisk/spesialisert
- Kontorist
- Omsorg/husholdning
- Intellektuell/høyt spesialisert (høyt kvalifisert)
- Ledelse/gründer/handelsmann- logistikk

Far
- Ufaglært arbeid (arbeider, bonde, servitør, osv.)
- Teknisk/spesialisert
- Kontorist
- Omsorg/husholdning
- Intellektuell/høyt spesialisert (høyt kvalifisert)
- Ledelse/gründer/handelsman- logistikk

Hvordan er forholdet mellom deg og familien din?
- Avslappet
- Normalt
- Konfliktfylt

Trenger du noen hjelp til å gjøre leksene dine?
-Ja
-Nei

Hvis ja, får du hjelp av noen?
-Ja
-Nei

Hvis ja, hvem?
- Familie
- Klassekamerater
- Bekjente/naboer
- Lærere/ungdomsarbeidere/
- Frivillige fra tredje sektor

Hvor mange timer om dagen er du alene hjemme (gjennomsnitt)?
-Aldri
-1–3
-4–7



Hvilke transportmidler bruker du?
- Scooter
- Sykkel
- Buss
- Tog
- Bil
- Jeg går

Tror du at oppdragelsen (omsorg og opplæring) foreldrene dine gir deg er:
- Streng/tradisjonell
- Liberal
- En riktig blanding både tradisjonell og liberal.

6. Forholdsdynamikk med lærere

Hvordan er forholdet med lærerne dine?
- Avslappet
- Normalt
- Konfliktfylt

Er det noen lærere du er i konflikt med?
-Ja
-Nei

Hvis ja, hvorfor?
- På grunn av min oppførsel
- Fordi jeg ikke studerer
- På grunn av hans/hennes holdning

Er det noen lærere du er i harmoni med?
- Ja
- Nei

Hvis ja, hvorfor?
- Fordi han/hun forstår meg
- Fordi han/hun hjalp når jeg var i trøbbel
- Fordi han/hun hjalp meg med å utvikle noen viktige ferdigheter

Har du mulighet til å bruke telefonen, Ipad osv under undervisningstimen til ikke-
didaktiske formål?
- Ja
- Nei

Hvis ja, bruker du dem?
- Ja
- Nei

Hvis ja, hvorfor?
- Fordi jeg ikke bryr meg om leksjonen
- Læreren forklarer dårlig
- Jeg vil kommunisere med venner og/eller kjæresten

Hvordan føler du deg på skolen?
- Rolig
- I konflikt med andre
- Noen ganger rolig, noen ganger i konflikt med andre



Har du tilegnet deg profesjonelle ferdigheter på skolen?
- Ja
- Nei

7. Problemer med forholdet til klassekamerater

Har du noen gang blitt mobbet?
- Ja
- Nei

Hvis ja, hvem hjalp deg?
- Ingen
- Lærere
- Klassekamerater
- Foreldre
- Andre

Har du opplevd kulturell diskriminering?
- Ja
- Nei

Hvis ja, hvem hjalp deg?
- Ingen
- Lærere
- Klassekamerater
- Foreldre
- Andre

Utfører du fritidsaktiviteter med klassekameratene dine?
- Ja
- Nei

Gjør du hjemmelekser med andre klassekamerater?
- Ja
- Nei

8. Utdanningssystem

Er det noe du hadde endret i utdanningssystemet i landet ditt?
- Ja
- Nei

Hvis ja, gjelder det hovedsakelig
- Lærerne
- Undervisningsmetodikken
- Utvalg av fag
- Bedre samarbeid mellom lærere, barn og foreldre

Tror du at utdanningssystemet gir deg tilstrekkelige ferdigheter for
arbeidsmarkedet?
- Ja
- Nei



Spørreskjema til foreldre

1. Sosio-personlige data

Kjønn
- Hunn
- Hann
- Annen
- Vil ikke svare

Fødselsland

Bosted

Hvis du er født i et annet land, hvor lenge (i år) har det vært siden du kom?
- 1 - 5
- 6 - 10
- 1 1 - 15
- 16 - 20
- 21 - 25
- 26 - 30
- Over 30

Ditt statsborgerskap

Er du statsborger i landet du bor i?
- Ja
- Nei

Hva er din nåværende status?
- Flyktning
- Asylsøker
- Langtidsboende
- Har oppholdstillatelse for familiegjenforening
- Har Studieoppholdstillatelse
- Annen:

Alder?
- 30 - 35
- 36 - 40
- 41 - 45
- 46 - 50
- 51 - 55
- 56 - 60
- Annen

Hvor bor du?
- I en leilighet
- Akuttovernatting/familiehjem, spesiell overnatting
- Annen

Hvem bor du med?
- Familie
- Venner
- Annen



2. Utdanning

Utdanningskvalifikasjon
- Ingen utdannelse
- Barneskole
- Ungdomsskole
- Videregående skole
- Grunnskole (høyskole)
- Forskerskole (mastergrad og ph.d.)

Har du noen gang strøket i et fag?
- Ja
- Nei

3. Arbeid

Jobber du?
- Ja
- Nei

Hvis ja, hva slags jobb?
- Ufaglært arbeid (arbeider, bonde, servitør, etc.)
-Teknisk/spesialisert
- Kontorist
- Omsorg/husholdning
- Intellektuell/høyt spesialisert (høyt kvalifisert)
- Ledelse/gründer/handelsman
- Logistikk

Hvis ja, jobber du?
- Fulltid
- Deltid

4. Kulturelle spørsmål om barnets oppvekst

Pleier du å hjelpe dine barn med hjemmelekser?
- Ja
- Nei

Hvor mange timer om dagen tilbringer du tid med barna dine? (gjennomsnitt)
- Ingenting
- 1 - 2
- 3 - 4
- 5 - 6

Hva slags aktiviteter gjør du med barna dine?
- Lek / fritidsaktiviteter
- Hjemmelekser
- Annen type arbeid/aktivitet

Hvordan vurderer du forholdet med barna dine?
- Avslappet
- Konfliktfylt
- Normalt



5. Kunnskapsnivå: språk

Ønsker du bedre kunnskap om språket i landet du bor i?
- Ja
- Nei

Hvis nei, har du andre vanskeligheter med språket?
- Skrive
- Lytte
- Snakke
- Lese

6. Involvering i barnets opplæring

Kjenner du barnets lærere?
- Ja
- Nei

Deltok du i skolevalgene?
- Ja
- Nei

Snakker du med lærere om barnets skoleprestasjoner?
- Ja
- Nei

Hvis nei, hvorfor?
- Jeg har ikke tid
- Min kone/mannen min snakker med dem
- Jeg synes at det ikke er viktig
- Jeg tror at de alltid har rett

Er du klar over barnets akademiske prestasjoner?
- Ja
- Nei

Har barnet ditt noen akademiske vanskeligheter?
- Ja
- Nei

Har barnet ditt noen akademiske utfordringer?
Hvis ja, hvordan løste du dem?
- Med hjelp av naboer/bekjente
- Tredje sektor
- Private timer
- Ekstrakurs

Er du klar over barnets potensielle utfordringer (ytelse, oppførsel og
relasjonsbygging)?
- Ja
- Nei



7. Forhold til lærere

Hvilken rolle spiller lærere i kulturen din?
- En person som skal respekteres
- En person som jeg kan diskutere barnets opplæring med
- Han/hun har alltid rett
- En som kan gjøre feil

8. Forhold til andre foreldre

Kjenner du andre foreldre?
- Ja
- Nei

Hvis ja, er de?
- Født i Norge
- Migranter
- Både migranter og født i Norge

Hvis ja, diskuterer du med dem om skolespørsmål (holdninger til lærere,
forhold mellom barn, turer, eller kulturelle eller fritidsaktiviteter)?
- Ja
- Nei

9. Profesjonelle ambisjoner for barnet

Hva vil du at sønnen/datteren din skal gjøre etter å ha gjennømført
videregående utdanning ?
- Jobbe
- Starte ved Universitetet

Er du i stand til å sende barnet ditt til universitetet? Har du råd til det?
- Ja
- Nei

10. Utdanningssystem i landet

Er det noe du hadde endret i utdanningssystemet i landet ditt?
- Ja
- Nei

Hvis ja, gjelder det hovedsakelig?
- Lærerne
- Undervisningsmetodikken
- Utvalg av emner/kurs
- Bedre samarbeid mellom lærere, barn og foreldre

Tror du utdanningssystemet gir tilstrekkelige ferdigheter for
arbeidsmarkedet?
- Ja
- Nei

https://www.dinordbok.no/norsk-engelsk/?q=videreg%C3%A5ende+utdanning


Spørreskjema til lærere

1. Sosio-personlige data

Kjønn
- Kvinne
- Mann
- Annen
- Vil ikke svare

Har du innvandrerbakgrunn?

Fødselsland

Hvis du er født i et annet land, hvor lenge (i år) har det vært siden du kom?
- 1 - 5
- 6 - 10
- 1 1 - 15
- 16 - 20
- 21 - 25
- 26 - 30
- Over 30

Ditt statsborgerskap

Alder?
- 30 - 35
- 36 - 40
- 41 - 45
- 46 - 50
- 51 - 55
- 56 - 60
- Annen

På hvilken skole underviser du?
-Videregående skole
-Teknisk skole
-Fagskole
-Forberedende skole

Hvem er du?
- Lærer
- Trener
- Ungdomsarbeider



2. Hovedundervisningsmetoder

Hva slags undervisningsmetodikk bruker du?
- Formell
- Uformell

Tar du hensyn til tidligere erfaring eller medbrakt kompetanse hos barna?
- Ja
- Nei

Hvis ja, hvordan bruker du dem?
- Som en del av interkulturell dialog
- Til å skape en bedre evaluering av barnets akademiske prestasjoner

Hvor mange elever med innvandrerbakgrunn finnes det i klasserommet ditt?
- Ingen
- 1-5
- 6-10
- 11-15

Hvor mange studenter med innvandrerbakgrunn har strøket i et fag?
- 1-5
- 6-10
- 11-15

3. Utfordringer blant studenter med innvandrerbakgrunn

Hva slags utfordringer har innvandrerelever?
- DSA
- Vanskeligheter med språket
- Vanskelighet knyttet til skoleprestasjoner (evne til å utføre oppgaver på en
selvstendig måte)

IKT i forholdet til elevene er?
-En ressurs
-Et hinder

4. Hovedforholdsdynamikk i klasserommet

Deltar elever med innvandrerbakgrunn aktivt i undervisningsaktiviteter?
- Ja
- Nei

Mener du at de er godt integrert?
- Ja
- Nei



5. Involvering av foreldre og deres utfordringer

Hvor mye kontakt har du med foreldrene?
- Mye kontakt
- Lite kontakt
- Ingen kontakt

Hvis det er lite eller ingenting, prøver du å engasjere dem?
- Ja
- Nei

Hvilke andre instanser/institusjoner hjelper deg med bedre involvering av
foreldre i?
- Ingen
- Andre skoler
- Personer fra lokalt skolemiljø
- Lokale myndigheter
- Tredje sektor
- Kirken

Kommuniserer du med foreldre om ferdighetene elevene tilegner seg?
- Ja
- Nei

Oppdaterer du foreldrene om elevenes prestasjoner?
- Ja
- Nei

6. Utdanningssystemet

Er det noe du hadde endret i utdanningssystemet i landet ditt?
- Ja
- Nei

Hvis ja, gjelder det?
- Lærerne
- Undervisningsmetodikken
- Utvalg av fag
- Bedre samarbeid mellom lærere, barn og foreldre

Tror du at utdanningssystemet gir tilstrekkelige ferdigheter for
arbeidsmarkedet?
- Ja
- Nei



Kreditter

Belgia: ECEPAA
Gabriele Sospiro
Vittorio Lannutti

Belgia: CIEP ASBL
Ettaoufik Fathi

Bulgaria: First Private School Leonardo da Vinci
Viliana Molnar
Galya Aleksandrova
Yavor Harizanov

Frankrike: Eurocircle Association

Hellas: 2. Vocational High School of Katerini
Sidiropoulos Dimitrios
Aggelis Konstantinos
Papageorgiou Aggeliki
Doulgeraki Chrysovalantou
Karakousis Athanasios

Italia: CoNNGI
Francesca Corsi
Maali Atila Sarih (A.M.E.C.E.)

Norge: Caritas
Irene Ebbesen
Fawad Askari
Angie Brennes
Haydee Sucre Moen
Inas Vasty

Portugal: Agrupamento de Escolas de Silves
Anabela Marques
Dinis Piedade
Valentina Elias
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