
Rutine for tildeling av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant 
minoritetsspråklige barn i førskolealder i Malvik kommune.

Rutinene gjelder kommunale barnehager, ikke-kommunale barnehager og andre tjenestetilbud som fremmer 
bedre språkforståelse hos minoritetsspråklige barn i kommunen

Innledning.

Vi viser til rundskriv F-01-11 kapitel 4 fra Kunnskapsdepartementet om tilskudd til tiltak for å bedre 
språkforståelse blant minoritetsspråklige barn. Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme 
tiltak for å bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Målrettede 
språkstimuleringstiltak i førskolealder, herunder tospråklig assistanse i barnehage, vil kunne bidra til 
en bedre skolestart for barn som ikke har norsk som morsmål og på sikt øke barnas deltakelse på alle 
samfunnets arenaer.

Målgruppe.

Målgruppen for tilskuddet er minoritetsspråklige barn i førskolealder. Minoritetsspråklige barn 
defineres her som barn med et annet språk og kulturbakgrunn enn norsk, samisk, svensk, dansk eller 
engelsk. Begge foreldrene til barnet må ha et annet morsmål enn norsk, engelsk, svensk, dansk eller 
samisk. Tilskudd kan også gis til døve eller sterk hørselshemmede barn når barnehagen har ansatt en 
tospråklig assistent som behersker tegnspråk.

Tilskuddet fordeles på bakgrunn av søknad fra den enkelte barnehage/ annet tjeneste tilbud i 
kommunen. 

Tiltak det kan søkes tilskudd til:

Tospråklig assistanse – i barnehager der det bare snakkes norsk, vil minoritetsspråklige barn som ikke
forstår norsk ha behov for tospråklige assistanse. Tospråklige assistanser kan bl.a. bidra til

- at alle barn i barnegruppen integreres i fellesskapet
- at barna kan forstå og gjøre seg forstått i barnehagen
- brobygging og kulturformidling mellom barn med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med 

etnisk norsk bakgrunn
- god kontakt mellom barnehage og foreldre

Ekstra personell – har som særskilt oppgave å stimulere barns språklige utvikling.

Innkjøp av materiell – f.eks. språkmateriell og bøker som kan nyttes i språklæring.

Etablering av låneordning – hvor foreldre kan låne med seg språkstimulerende materiale hjem, slik at
de kan lese for barn på sitt eget språk.

Utvidet foreldresamarbeid – innebærer at man sikrer god foreldrekontakt.

Informasjonsvirksomhet – kan være å produsere / tilrettelegge informasjon om barnehagen for å 
rekruttere flere minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Tverrfaglige tiltak – som f.eks. helsestasjon, norskopplæring

Søknad med nærmeste redegjørelse for hvilket behov barnet har for tiltak sendes kommunen to ganger
i året. Søknadsfrist: vår:15. april; høst: 15. september.
Kommunen fatter vedtak og utbetaler tilskudd i samsvar med vedtaket i mai og oktober.
Årsrapport som viser hvilke tiltak, jfr. vedtaket, som er gjort, leveres til kommunen i desember.




